
PRÁVO 
V PRIESTORE 
A ČASE

Zborník venovaný jubileu

prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc.

ATTICUM 2014 
 



Vychádza pri príležitosti 65. narodenín
prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc.



- 5 -

Právo v priestore a čase

PRÁVO V PRIESTORE A ČASE 
Zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc.

Editori:
Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
Mgr. Michal Považan, PhD.

Recenzenti:
doc. JUDr. Jiří Bílý, PhD.
doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.

Grafická úprava:
Mgr. Zuzana Illýová
Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Obálka © Anton Vaľko, www.tonio.sk, 2014

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu  
a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0607-10

Vydavateľ:
ATTICUM
www.pravnedejiny.sk 

ISBN 978 – 80 – 971381 – 6 – 5

Obsah

Úvod  ...................................................................................................................... 8
Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.  ............................................................................. 10

ŠTÚDIE

Karolína Adamová
Výměnek v české historii  ................................................................................... 14

Blažena Antalová
Pozemok ako predmet kúpnej zmluvy v rímskom práve  ................................. 18

Jozef Baďurík
Ferdinand I. Habsburský – český, uhorský a chorvátsky kráľ. Špecifiká  
jeho voľby a okolnosti nástupu na stredoeurópske tróny  ................................ 25

Róbert Brtko
Spravodlivosť, platnosť a efektivita právnych noriem v kontexte vzťahu  
medzi „ius naturale“ a „ius positivum“  .............................................................. 33

Miroslav Fico
Pokus trestného činu v medzivojnovom Československu  ................................ 45

Tomáš Gábriš
Hľadanie aristokratickej kontinuity v súčasnom Maďarsku?  .......................... 63

Vladimír Goněc
Střední Evropa jako politický celek? .................................................................. 78

Miriam Laclavíková
Nariadenia vlády a nariadenia ministra s plnou mocou pre správu  
Slovenska. Problematika publikácie právnych noriem  ...................................107

Miroslav Lysý
Koľko gentes tvorilo základ politického zriadenia na Morave  
v 9. storočí?  .......................................................................................................120

http://www.tonio.sk
http://www.pravnedejiny.sk


- 6 - - 7 -

Právo v priestore a čase Právo v priestore a čase

Pavol Martuliak
Miesto a úloha Vavra Šrobára v slovenskom agrárnom hnutí do čias  
jeho splynutia s českým v agrárnej strane  ......................................................136

Matej Mlkvý
Vydanie veci cez vecnoprávne žaloby v rímskom práve  
a v Common law  ...............................................................................................156

Peter Mosný
Podmieňovanie dejín podmieňovanými dejinami?  ........................................169

Ondrej Podolec
Jednotné roľnícke družstvo – fenomén povojnového vidieka  .......................181

Michal Považan
Transformácia prokuratúry v rokoch 1948 až 1952  ......................................194

Ján Puchovský
Postavenie a právomoci hlavy štátu v Španielsku  
v rokoch 1975 – 1977  ......................................................................................209

Karel Schelle
Vývoj finanční prokuratury  .............................................................................220

Martin Skaloš
Od Česko-Slovenska k samostatnej Slovenskej republike  .............................236

Ivana Šošková
Podmienky vzniku a charakteristika zákonného majetkového  
spoločenstva podľa zákona o rodinnom práve z roku 1949  ...........................251

Ján Štefanica
Nariadenie č. 33/1945 Sb. n. SNR o potrestaní fašistických zločincov, 
okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva  ...........270

Erik Štenpien
Crimen magiae v Uhorsku s osobitným zreteľom na prax košických 
a abovských súdov  ............................................................................................294

Adriana Švecová
Fideikomis v systéme náuky I. Kelemena a I. Franka  
alebo krátke pozastavenie sa nad dávno zabudnutý inštitútom  
súkromného (dedičského) práva  .....................................................................309

Jaromír Tauchen
Nájemní právo k bytům v Protektorátu Čechy a Morava  ...............................320

Renata Veselá
Vybrané otázky manželského práva v AGBG  ..................................................333

Ladislav Vojáček
Drobné otazníky kolem druhé Slovenské národní rady (1918 – 1919)  ........351

Vladimír Vrana
Právny inštitút LAESIO ENORMIS v rímskom práve a jeho základy  .............367

Jozef Žatkuliak
1969: Kam smeruje česko-slovenská federácia?  .............................................375

Výber z publikačnej činnosti Prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc.  ...............398



- 8 - - 9 -

Právo v priestore a čase Právo v priestore a čase

Úvod

Hľadať jednoduchú odpoveď na otázku, čo je to právo, je akiste najtvrdším 
orieškom právnej vedy. Je tomu tak nielen pre rôznosť predstáv o  fenoméne 
práva, ale nepochybne aj preto, že náročné myšlienky sa len ťažko vtesnávajú do 
ľahšie zrozumiteľných súborov viet. Na pochopenie toho, čo je právo, však po-
trebujeme rovnako dobre poznávať aj priestor, v ktorom sa právo nachádza. Je 
nerozumné oddeliť ho od spoločnosti, vytrhnúť ho z komplexu spoločenských 
sfér a skúmať ho osobitne, pretože sa tak stretneme len so súborom izolovaných, 
z reálneho života vytrhnutých pravidiel. Právo je ukotvené v priestore, rovnako 
ako aj v čase. Tým je poznačené neustálou zmenou, ktorá nemusí vyplývať len 
zo zmeny doslovného znenia právnej normy, ale môže byť aj dôsledkom zmeny 
v právnej praxi. K týmto zmenám dochádzalo v minulosti veľmi často a bolo 
by naivné sa domnievať, že v budúcnosti to bude inak. Zmena tak predstavuje 
v spoločnosti nielen niečo nové, ale zároveň aj odkazuje do minulosti. Mlčky 
totiž ukazuje na tie momenty, ktoré viedli k jej presadeniu sa. V tomto zmysle 
je zmena trvaním pôvodného v novej kvalite.

Do vzdelanostnej výbavy právnika preto nevyhnutne patrí nielen to, „čo 
je“, ale mal by rovnako dobre ovládať to, „čo bolo“ a to, „čo má byť“. Je to nároč-
ný súbor vedomostí a ani ich samotné poznanie nie je zárukou osobnostných 
kvalít a  profesionálnych úspechov. Profesor Jozef Beňa sa vo svojej bohatej 
pedagogickej praxi a vedeckej tvorbe stal zosobnením komplexnosti právnika. 
Široký rozhľad v práve i mimo neho je dôsledkom nielen jeho záujmu o spoloč-
nosť, ale spočíva aj v kritériách kladených na seba i ostatných. Profesionálne 
a odborné vedenie prof. Beňu je založené na neustálom pohybe; výučbové metó-
dy, zloženie predmetov i vedecké smerovanie sú podmienené potrebou reflekto-
vania zmien. A tak zmena nie je prítomná len v predmete štúdia, ale aj v prístu-
pe k jeho skúmaniu. Prístup postavený na zmene umožňuje ju samotnú lepšie 
pochopiť a tým sa priblížiť aj k tomu, čo právo skutočne je: sled podmienených 
zmien majúci svoje oporu vo svete ideí vplývajúci na reálny svet okolo nás.

Skúmanie práva je skúmanie života so všetkými jeho zvratmi či odtienka-
mi. Na toto skúmanie je potrebné sa pripraviť, ba pripravovať sa celý život. Zá-
klad dostávame v rodine, neskôr nám pomáha škola, ale skúmanie vo význame 
vedeckého procesu je veľmi sofistikovaná skutočnosť. Preň potrebujeme viac 
ako bežnú školu, potrebujeme správne vedenie s výzvami, ktoré nás prerastajú, 
ale ktoré nás vďaka nášmu mentorovi nikdy nezdolajú. Takúto prípravu potre-
buje každý vedec a prof. Beňa ju hojne rozdáva.

Slovenské právo dneška je plné protikladov, navzájom si odporujúcich 
tradícií, interpretácií. Je to dôsledkom búrlivého dvadsiateho storočia, ale 
aj túžby predchádzajúcich generácií právnikov vniesť do práva svoju pečať  

poriadku a harmónie. Dnes je slovenské právo horou vztýčenou z rôznych kon-
cepcií, prístupov, predpokladov. Táto hora potrebuje neustále posilňovať svoju 
konštrukciu, aby zostala súdržná. Tmelom, ktorý drží hory ideí pokope sú nové 
myšlienky, ktoré tým starým umožňujú spolu nažívať v  akejsi zvláštnej har-
mónii. Slovenská právna veda mala šťastie, že muži ako prof. Luby, prof. Reb-
ro a mnohí iní prispievali svojimi interpretáciami k posilňovaniu tejto hory. Aj 
prof. Beňa sa vybral touto cestou v snahe pochopiť a vyrovnať slovenskú právnu 
cestu a tým ju urobiť životaschopnejšou a udržateľnejšou.

Profesor Beňa sa dožíva šesťdesiatich piatich rokov a stojí na prahu jednej 
z najplodnejších etáp života právneho vedca. Je to čas zrelých úvah o povahe 
práva a ich odovzdávania ďalej.
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Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

Narodil sa 16. augusta 1949 v  Jablonici, okres Senica, kde v  roku 1964 
ukončil Základnú deväťročnú školu. V  roku 1968 zmaturoval na Stred-
nej ekonomickej škole v  Skalici. Dňa 11. júna 1973 absolvoval Právnickú fa-
kultu Univerzity Komenského. Na Právnickej fakulte UK získal všetky ve-
decké a pedagogické tituly – už v máji 1974 to bol profesijný titul JUDr. Od 
1. 10. 1974 sa venoval ašpirantúre (dnes doktorandskému štúdiu) pri Ústave 
štátu a práva Slovenskej akadémie vied. V predstihu odovzdal dizertačnú prá-
cu, a tak 21. 6. 1979 získal titul kandidáta vied. Od 1. 9. 1988 bol vymenova-
ný za docenta a habilitoval 23. 10. 2002. Dňa 9. 11. 2004 bol prezidentom SR  
vymenovaný za profesora.

Dňa 1. júla 1973 bol prijatý na Katedru dejín štátu a práva (dnes Katedru 
právnych dejín) ako asistent. Postupne, neúnavnou prácou, ako vedecky rástol 
a získaval pedagogické posty prešiel všetkými formami pedagogickej činnosti 
a takisto aj úlohami na katedre a fakulte. Od tajomníka katedry až po vedúce-
ho Katedry právnych dejín na PraF UK v súčasnosti (od roku 2004). Od roku 
2005 je doteraz členom Vedeckej rady PraF UK, v rokoch 2006 – 2011 bol čle-
nom Akademického senátu PraF UK. A aktívne pracoval nielen na svojej alma 
mater, ale aj na ďalších právnických fakultách, napríklad Právnickej fakulty 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Bratislavskej vysokej škole práva  
(dnes Paneurópskej vysokej škole) atď. 

Absolvoval viaceré študijné pobyty – dlhodobejšie boli na Právnickej fakul-
te Univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjeve a na Humboldtovej univerzite v Berlíne 
v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia. 

Od roku 2008 je členom Akreditačnej komisie vlády SR a predsedom jej 
pracovnej skupiny pre oblasť výskumu Historické vedy a etnológia. Bol aj ex-
terným expertom Ministerstva zahraničných vecí SR v  rokoch 2001 –  2003 
a v roku 2014. V roku 2014 spracoval expertízu pre Kanceláriu prezidenta SR. 

Profesor Beňa vydal ako autor a spoluautor do dvesto monografií, vysoko-
školských učebníc, učebných textov, štúdií a článkov a zaznamenal cez dvesto 
ohlasov (citácií a recenzií). Nielen pri publikačnej činnosti, ale aj ako pedagóg 
poskytuje čitateľovi, resp. študentovi svoju bohatú erudíciu a  najmä „iný po-
hľad.“ Podať zložitú problematiku vývoja slovenského právneho systému v kon-
texte s dejinami slovenskej spoločnosti, európskym a medzinárodným vývojom, 
právnymi poriadkami platiacimi v tej či onej dobe na území dnešného Slovenska 
je viac ako komplikované. Napísať túto rozsiahlu matériu zrozumiteľným a vo 
vysokoškolských učebniciach do určitej miery aj zostručneným spôsobom je o to 
náročnejšie. Ale právny historik profesor Beňa sa týchto úloh úspešne zhostil 
a poskytuje nový pohľad na dejiny práva na území Slovenska. 

Nielen právnickou verejnosťou boli veľmi kladne prijaté diela prof. Beňu 
ako napríklad: Medzinárodné právo a  štáty strednej a  východnej Európy po roku 
1917 –  1918 (Banská Bystrica: PraF UMB, 1999), Vývoj slovenského právne-
ho poriadku (Banská Bystrica: PraF UMB, 2001), Slovensko a  Benešove dekréty 
(Bratislava: Belimex, 2002), VOJÁČEK, L. a kol.: Dejiny verejného práva v Európe 
s dodatkom Vývin verejného práva v USA (Bratislava: VO PraF UK, 2004), Prame-
ne k dejinám práva. Starovek (Bratislava: VO PraF UK, 2006), Pramene k dejinám 
práva. Stredovek (Bratislava: VO PraF UK, 2007), Pramene k dejinám práva. Novo-
vek (Bratislava: VO PraF UK, 2009), VOJÁČEK, L. a kol.: Dejiny verejného práva 
v Európe a prameňov práva (Bratislava: PraF UK, 2010). 

Spracoval aj dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
v publikácii BLAHO, P., VLKOVÁ, E. (eds.): Právnici na Univerzite Komenského 
v  Bratislave: 75 rokov činnosti Právnickej fakulty UK (1921 –  1996). Bratislava: 
VO PF UK, 1996. Encyklopedicky, vo  vedeckých prácach, resp. v  článkoch sa 
venoval aj významným právnikom, napríklad I. Dérerovi, J. Fischerovi, M. Gej-
došovi, L. Hubenákovi, A. Ráthovi, F. Sivákovi, A. P. Zátureckému. 

Prístup prof. Beňu k študentom a spolupracovníkom bol vždy a je ústre-
tový a kolegiálny. Svojským humorom dokáže odľahčiť situáciu, občas spoluse-
diacich aj „vystrašiť“, ale láskavým, chápajúcim a ruku podávajúcim spôsobom. 
Pri jeho polokrúhlom osobnom jubileu mu za všetkých na Právnickej fakulte 
želám všetko najlepšie a  ešte mnoho rokov prežitých v  zdraví,  spokojnosti  
a plnom pracovnom nasadení. 

Ad multos annos!

Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Dekan PraF UK
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VÝMĚNEK V ČESKÉ HISTORII

Karolina Adamová

Abstract: The article deals with the old and at the same time new institute- 
„výměnek“. It meant that the proprietor of the estate let it a his son or duaghter. 
They promised to care for the pensioner. The article shows legislation of this in-
stitute and the real practice. Sometime the children made the pensioner´s- who 
lived at the estate his life miserable.
The author express the idea that the renovation of this institute in the new civil 
law does not bring most likely the better situation for the old people.

Starý institut výměnek zažívá své zmrtvýchvstání. Pojem, který se již ně-
kolik desetiletí v  právu nevyskytl, se objevuje v  novém občanském zákoníku 
č. 89/2012 Sb. Není proto jistě od věci věnovat tomuto institutu pozornost.

Výměnek má své kořeny již ve starověku. V římském právu existoval in-
stitut habitatio, který měl k  výměnku velmi blízko. Habitatio byla zvláštní 
osobní služebnost a  představovala v  podstatě právo užívat bezplatně byt až  
do konce života.1

Výměnek znamenal zajištění vlastníkem nemovitosti oprávněné osobě do-
životní práva užívání bytu a právo na naturálie potřebné k životu. Při darování 
či prodeji gruntu si obvykle starý hospodář vymínil podmínky dožití. Například 
Vít Chmel si vymínil „kus roli, co by se vysely 3 věrtelů“ a  „kousek louky na 
zahradě každoročně vůz sena z tej louky za hůrami“. Také si domluvil užívání 
světnice až do smrti.2

Výměnek se zřizoval smluvně a nebo zřízením věcného břemene. To se dálo 
na základě obyčeje, který přešel zejména do pozemkově vrchnostenského, měst-
ského a zemského práva3 a později i do občanskoprávních kodifikací jako byl v ra-
kouské monarchii Všeobecný občanský zákoník rakouský z roku 1811/ ABGB/.4  
 
 

1 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. Praha 1995, s. 196 a 199.

2 www.klansvoboda.kvalitne.cz/ukazka2html. Autor zde píše o  Vítu Chmelovi, jehož jméno se 
prvně objevilo roku 1605 v purkrechtní knize z Písečné. Zde je též zápis o Chmelově výměnku, 
který si domluvil se svým synem Jiřím, kterému grunt prodal v roce 1651.

3 Pojem výměnek se přímo v psaném právníckém textu často ani neobjevil, ale právo doživotního 
užívání obydlí bylo možní zřídit smlouvou nebo smlouvou o zřízení osobní služebnosti.

4 Allgemeines bürgerliches Gesetbuch für die gesammten deutschen Erländer der Oestrreichischen 
Monarchie, Wien 1811. Srv.§§ 443, 530, 881, 1284, 1480.

Ten byl přejat na základě recepčního zákona č. 11/1918 Sb. do československé-
ho právního řádu.5

Pro výměnkáře bylo výhodnější zřízení výměnku jako věcného břemene, 
neboť toto břemeno vázlo na předmětné nemovitosti až do smrti výměnkáře. 
Kdokoli by byl vlastníkem této nemovitosti musel právo výměnku respektovat.

V kronice Včelné je uvedena část 5. hlavy „výměnkářské smlouvy“.6 „Usta-
novení ohledně výměnku a služebnosti bytu pro manžely Tomáše a Kateřinu 
Karlovy. V Rožnově čp. 42 dle spisu notářského ze dne 6. března 1892 šp. 2617. 
Postupující rodiče vyhrazují sobě v postoupené usedlosti následovní doživotní 
a bezplatnou služebnost bydlení a následovný bezplatný výminek: byt v malé 
světničce a  kuchyní přes dům napravo, s  volným vchodem, v  domě spižírnu, 
v  zahradě záhonek na zeleninu, volné čerpání vody, půdu nad bytem svým, 
na brambory místo ve sklepě pod sýpkou, na zelí místo v komoře s hospodáři, 
užívání almary v komoře, společný průjezd u sedničky a deset hektolitrů žita 
při sedmnácti kilogramech... Kdyby výměnkáři z  bytu jim vyhrazeného se 
vystěhovali, budou hospodáři povinni odváděti jim náhradu za byt třicet zla-
tých ročně ve stejných vždy čtvrtletně kupředu propadajících lhůtách... Pře-
demře-li výminkářka výminkáře, zůstane tomuto celý výminek nezkrácený, 
předemře-li však výminkář výminkářce, odpadne ...jeden hektolitr ovsa, čtyři  
hektolitry brambor...“

Institut výměnku se po roce 1948 velmi oslabil a možnost jeho zřízení jako 
věcného břemene byla zrušena občanským zákoníkem z roku 1964, a to § 506. 
Nadále bylo možno výměnek zřizovat pouze obligačně. Výměnky, které měly 
povahu věcného práva a na druhé straně věcného břemene, se po účinnosti ob-
čanského zákoníku pokládaly za zřízené jen obligačně. 

V naší historii nalézáme četné případy o zřizování výměnku a jeho obsahu. 
Nelze zastírat, že výměnek přinášel i  jistá úskalí. Ne vždy bylo o  výměnkáře 
dobře postaráno.7 Vždyť i četná krásná literatura přináší svědectví o leckdy těž-
kém životě výměnkáře trpícího ústrky svých dětí. Uveďme alespoň soubor po-
vídek Karla Václava Raise „Výměnkáři“.8

5 Československý obecný zákoník občanský a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské 
Rusi, zpracoval Rouček, Fr., Praha, 2.vydání, 1932. Zde i literatura k institutu výměnek. Srv. Též. 
ROUČEK, FR., SEDLÁČEK, J. Komentář k  československému obecnému zákoníku občanskému etc., 
Praha 1935 – 1937, příslušná ustanovení k výměnku.

6 www.vcelna.cz/kronika/dil_5/5011.htm.

7 Z rozhovoru autorky s etnografem Ladislavem Štěpánkem v roce 1975 vyplynulo, že jsou doloženy 
případy, kdy syn dovoloval výměnkáři opustit svoji jizbu, do které se vcházelo přes s  hlavní 
obytnou místností třeba jen třikrát denně. 

8 Praha, páté vydání 1918.
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Mnohé případy o výměncích přináší také etnografický časopis Český lid. 
V ročníku IV. Se např. praví -,,Za svatou povinnost a za krásnou ctnost pokládá 
se, o staré rodiče pečovati a je ošetřovati; nicméně mnoho dětí na tuto povin-
nost zapomíná. Nejvíce hospodáři pokládají výměnkáře za obtížné břemeno. 
Nezřídka povstávají hádky, ano i  soudní spory o  výměnek. Proto dí přísloví: 
„Snáze vyživí otec sedm dětí, nežli sedm dítek otce.”9

V Českém lidu XX se také poukazuje na nedobré zkušenosti s institutem 
výminku.10

„Malá »sednice« nachází se proti velké »sednici« přes »dům« a slouží oby-
čejně za obydlí výměnkářům.Světnička tato bývá často němým svědkem bolestí 
a zármutku ustaraného otce nebo matky, jimž necitelná »nevěsta«*) (snacha) 
nebo i  nevděčný syn, aby této se zachoval, jich výměnek ztrpčují výčitkami, 
hádkami ano i hrubým nakládáním, ač mnohdy ani starý výměnkář nebývá bez 
viny ; méně častěji bývá světnička ta rámcem obrazu šťastného a spokojeného 
stáří a útulkem milých i trapných upomínek z dob minulých.

Světnička tato mívá jediné okno, stará kamna a skrovný nábytek sestávající 
ze stolku, židlí, postele, staromódni truhly s otřelou poněkud malbou fantastic-
kých ptáků nebo květin na víku, nějaké starší skříně a několika obrazů na zdi.“

Někdy dokonce docházelo ke sporům, které řešil soud. Mnohé případy za-
chytila tzv. Vážného sbírka judikátů.11 Vyplývá z ní ale, že ne vždy byl oprávně-
nou stranou výměnkář.

Zajímavý spor řešil jako nejvyšší instance Nejvyšší soud v  roce 1929.12 
Žalobkyně se domáhala plnění na základě svatební smlouvy z 21. srpna 1897, 
podle které měla zajištěné bezplatné a doživotní poskytování 15 metrů dříví na 
otop, každý rok jedno vědro zelí atd., což žalovaná strana podle ní neplnila, pro-
tože vzhledem k poklesu měny a zvýšení měsíčního reluta, které bylo původně 
stanoveno na 80 korun měsíčně, měla dostat v úhrnu více peněz. Navíc žalob-
kyně poukazovala na to, že žalobkyně neplnila dodávku mléka. Prvoinstanční 
soud přisoudil žalobkyni částku 5 476 korun. 

Případem se nakonec zbýval okresní soud a posléze NS jako dovolací instance. 
Oba soudy potvrdily rozhodnutí první instance. Žalobkyni – výměnkářce – bylo 
vyhověno jen částečně, s tím, že žalobkyně se skutečně na její úkor obohatila. Po-
kud šlo ale o dobu minulou nepřiznaly soudy výměnkářce požadavek doplatku,  
 

9 SCHWARZ, V. O právních obyčejích lidu v krajině strakonické. Český lid IV, 1895, s. 195.

10 ŠTĚTINA. Zařízení domácnosti ze Žinkovska,. Český lid XX, 1911, s. 302.

11 VÁŽNÝ, FR. Sbírka rozhodnutí NS ve věcech občanských v letech 1918 – 1948. Praha 1918 – 1948.

12 Nejvyšší soud Československé republiky, Rv II 196/29 / Vážný 9670/.

neboť valorizace byla českému a poměry se po pádu Rakousko-Uherska a vzni-
ku samostatného Československa změnily platnému právu cizí. 

Zajímavé je, že se v rozhodnutí NS hovoří v tomto případě i o tzv. železné 
krávě, institutu zcela zrušeném již v roce 1869 zemským zákonem z 11. květ-
na, který znamenal vyvrcholení postupné právem upravené vyvazovací akce.13 
NS uvedl, že „pojmu tzv. železné krávy neodporuje, že byla dojivost na základě 
znaleckého posudku určena podle ročního průměru. Ustanovení výměnku: „dá-
vati jednu tzv. železnou krávu dojit“ znamená poskytovati výměnkáři celý roční 
mléčný užitek jedné krávy prostřední jakosti.“ K tomu také podle NS v uvede-
ném případě došlo.

Výměnek je tak nesporně institutem zajímavým, avšak vyvstávají přece 
jen pochybnosti, zda měl být obnoven. Jak již bylo poukázáno i dosud platné 
občanské právo možnost doživotního zřízení užívání bytu umožňuje a tento in-
stitut nezajistil seniorům vždy náležitou péči a bezproblémové bydlení.

13 K železným kravám srv. ADAMOVÁ, K.. Tak zvaná věčná (železná) zvířata a  jejich funkce 
v  hospodářském zajištění církevních institucí se zaměřením na české země. Acta Universitatis 
Carolinae Iuridica 1 – 2, 1972, s. 127 – 155. Ke zrušení institutu železných krav cit. tamtéž, s. 145.
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POZEMOK AKO PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY
V RÍMSKOM PRÁVE1

Blažena Antalová

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá pozemkom, ako jedným z najčastejších predme-
tov kúpnej zmluvy v rímskom práve. Analyzuje možnosti riešenia: ak predávajúci 
tajil pred kupujúcim meno vlastníka susediaceho pozemku; či spolu s pozemkom 
prešli na kupujúceho aj práva s ním spojené (právo na cestu, vodu, potrubie, ...);  
ako bolo potrebné riešiť predaj pozemku, zaťaženého služobnosťou...

Abstract: The contribution concern with estate like one of the most commonly 
object of bargain and sale in Roman law. Anatomized possibility of solutions: 
if seller conceal afore buyer the name of proprietor of adjacent estate; whether 
together with estate passed on buyer also rights with it bonded (the right on 
way, conduit,...); like was needs to solve also sale of estate which was burdened 
with adjunctum accessorium.

1 ÚVOD

Kúpna zmluva (emptio venditio) ako konsenzuálny kontrakt v  rímskom 
práve musela pre svoj vznik nevyhnutne obsahovať dohodu strán o  jej pod-
statných prvkoch (essentialia negotii), konkrétne dohodu venditora a emptora 
o predmete a o cene.

2 PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY (VŠEOBECNE)

Vzhľadom na to, že pre vznik kúpnej zmluvy boli predávajúci a kupujúci 
povinní dohodnúť sa v prvom rade na predmete kúpy, podstatným problémom 
príspevku bolo rozhodnúť, čo v rímskom práve mohlo tvoriť jej predmet.

Základným pravidlom bolo, že predmetom kúpy v rímskom práve mohli 
byť len veci, spôsobilé byť objektom súkromného práva, konkrétne res in com-
mercii, a to veci hmotné aj nehmotné (napr. pohľadávka), veci hromadné, či do-
konca majetok niekoho iného.

Predmetom kúpy mohli byť ale aj veci, ktoré v čase uzavretia zmluvy ešte 
neexistovali, ale v  budúcnosti vzniknúť mohli. To znamená, že aj keď v  čase 

1 Príspevok je spracovaný v rámci grantového projektu VEGA: „Historickoprávny vývoj inštitútu 
kúpnej zmluvy a tendencie jej súčasnej rekodifikácie v SR“, č.p. 1/0131/13. Venujem ho pánovi 
prof. Jozefovi Beňovi z príležitosti jeho životného jubilea

uzavretia zmluvy bol predmet ešte neistý, predsa bolo možné o ňom uzavrieť 
kúpnu zmluvu. V takomto prípade ju bolo možné uzavrieť dvomi spôsobmi.

Prvým z  nich bolo uzavretie zmluvy so suspenzívnou, odkladacou pod-
mienkou, že vec (predmet zmluvy) naozaj vznikne – kúpa nádejnej veci, veci 
očakávanej (emptio rei speratae). Jej účinky nastali až vtedy, ak predmet v bu-
dúcnosti skutočne vznikol (napr. plody sa naozaj urodili). Vtedy sa kúpna zmlu-
va stala účinnou ex tunc (od začiatku)2. V praxi to pre predávajúceho znamena-
lo odovzdať vec kupujúcemu a ten bol povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Druhou možnosťou uzavretia kúpnej zmluvy o veci budúcej bolo jej uzav-
retie bez podmienky. V tomto prípade sa kupovala len nádej (emptio spei) – napr. 
nádej na ryby, ktoré sa ulovia v určitý deň. V praxi takáto zmluva znamenala pre 
kupujúceho väčšie riziko, lebo bol povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, 
aj keď sa nádej neuskutočnila (ryby sa neulovili). Preto o takejto zmluve možno 
hovoriť aj ako o aleatórnej (odvážnej)3, či dokonca o kúpe hazardnej.

Zo všeobecného načrtnutia vyplýva, že predmetom kúpopredaja mohli 
byť v  podstate akékoľvek veci in commercii, ak mali nejakú majetkovú cenu  
(res corporales).

Názory rímskych klasikov na predmet kúpnej zmluvy justiniánski kom-
pilátori zaradili do 18. knihy justiniánskych Digest, do jej prvého titulu. Sa-
mozrejme niektoré dielčie problémy možno nájsť aj v  iných knihách, tituloch  
či fragmentoch Digest.

Vzhľadom na to, že spektrum vymedzenia predmetov kúpy je značne široké, 
naším zámerom nebolo zaoberať sa všetkými jej predmetmi, ale sme sa snažili 
upriamiť pozornosť len na tie výnimočné, resp. na tie, ktoré u rímskych klasikov 
vyvolávali kontroverzné názory, ako ich upravovali justiniánske Digesta.

3 POZEMOK AKO PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY

Jedným z najvýznamnejších predmetov kúpnej zmluvy, podobne ako v sú-
časnosti, bola v rímskom práve nehnuteľnosť. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, 
že predaj pozemku a nadobudnutie vlastníckeho práva k nemu by sa mal zreali-
zovať jednoducho, bez zbytočných komplikácií. 

V konkrétnej situácii to ale tak nebolo, bolo potrebné v prvom rade rozlíšiť, 
v ktorom období vývoja rímskeho štátu k predaju došlo. Ak sa predaj pozemku 
uskutočnil v období pred Justiniánom, kedy ešte italský pozemok patril medzi 
res mancipi, vlastnícke právo k nemu bolo možné nadobudnúť nie už samotnou 

2 BLAHO, P., HARAMIA, I., ŽIDLICKÁ, M.: Základy rímskeho práva, MANZ, Bratislava, 1997, s. 344

3 Pomp. D 18, 1, 8, 1
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kúpou, ale až zvláštnymi formálnymi právnymi úkonmi, či už mancipáciou ale-
bo in iure cessiou (resp. až vydržaním). Po Justiniánovi, ktorý zrušil rozdele-
nie vecí na mancipačné a nemancipačné, pre nadobudnutie vlastníckeho práva 
stačila len tradícia- odovzdanie veci kupujúcemu na základe právneho dôvodu.

Ďalšou, nemenej významnou komplikáciou mohla byť aj okolnosť, ak 
predmetom kúpy nebol len samotný pozemok, ale k nemu patrili aj iné práva. 
V  zásade platilo, že spolu s  vlastníctvom odovzdávanej veci sa prevádzalo aj 
vlastníctvo všetkého, čo by k veci mohlo patriť. Toto základné pravidlo občian-
skeho práva vyjadril Pomponius v D 18, 1, 67:

„Alienatio cum fit, cum sua causa dominium ad alium transferimus, quae esset 
futura, si apud nos ea res mancisset, idque toto iure civili ita se habet, praeterquam si 
aliquid nominatim sit constitutum“.

„Ak odovzdávame vec, prevádzame vlastníctvo k nej spolu so všetkým, čo 
by k nej mohlo patriť, ak by zostala našou. Je to všeobecné pravidlo občianske-
ho práva, pokiaľ niečo iné nebolo konkrétne uvedené“.

V tomto zmysle mohlo pri predaji pozemku dôjsť k viacerým, nie celkom 
jednoznačným situáciám, napr.:

Ako riešiť problém, ak predávajúci tajil pred kupujúcim meno vlastníka su-
sediaceho pozemku. Rozhodnutie vyslovil Gaius v D18, 1, 35, 8:

„Si quis in vendendo praedio confinem celaverit, quem emptor si audisset, 
empturus non esset, teneneri venditorem“.

„Ak osoba, ktorá predáva pozemok, tají meno vlastníka susediaceho 
pozemku, vedomie tejto skutočnosti by malo odradiť kupujúceho od kúpy,  
má byť zodpovedná“.

Diskutabilnou bola aj otázka, či pri predaji pozemku spolu ním prechádzali 
na kupujúceho aj práva na vodu, lebo bez nej nebolo možné pozemok plnohod-
notne využiť. Vyriešenie problému bolo zásadnou otázkou, lebo od nej sa ne-
vyhnutne odvíjali aj ďalšie, síce len čiastkové, ale predsa významné problémy, 
napr. či k pozemku patrila aj cesta k vode; potrubie, privádzajúce vodu na poze-
mok; cisterny resp. rezervoáre, z ktorých sa voda čerpala do potrubia;...

Rozhodnutie právnikov na prvý problém bolo jednoznačné- práva na vodu 
prechádzali spolu s pozemkom. Rozdielne chápanie mohlo byť ale v posúdení, či 
do kúpnej zmluvy malo byť zahrnuté aj právo cesty k vode. Podľa názoru Paula by 
malo byť logické, aby predávajúci udelil kupujúcemu v zmysle zmluvy toto právo4.

Podobne ako v  prípade vody a  cesty k  nej rozhodol v  otázke potrubia  
Ulpián. Logicky rozhodol, že ak právo čerpať vodu patrilo k pozemku a toto prá-
vo prechádzalo na kupujúceho, malo by byť samozrejmé, aby na kupujúceho 

4 Paul. D 18, 1, 40, 1

prešlo aj vlastnícke právo k potrubiu, ktoré vodu privádzalo5, aj keď v tejto zá-
ležitosti nebolo medzi zmluvnými stranami nič konkrétne uvedené.

Riešenie spresnil Labeo, ktorý súhlasil s  prevodom vlastníckeho práva 
k potrubiu na kupujúceho, ale bližšie sa zaoberal aj otázkou, či spolu s potrubím 
by malo byť prevedené vlastnícke právo aj k cisterne alebo rezervoáru, z ktoré-
ho sa voda čerpala do potrubia. Labeo rozhodol, že aj keď to v zmluve výslovne 
uvedené nebolo, predsa len podľa dohody strán by malo byť jasné, že aj cisterna 
a rezervoár mali byť prevedené na kupujúceho6.

Podobne ako rozhodol Labeo v prípade cisterny, resp. rezervoára, sa vy-
jadril aj Paulus v prípade iných nádob. Rozhodol, že nádoby, nachádzajúce sa na 
pozemku, mali by prejsť na kupujúceho spolu s pozemkom7.

Z  konečného riešenia sa dá usúdiť, že rímski klasici súhlasili, aby spolu 
s pozemkom bolo na kupujúceho prevedené aj právo k vode, cesta k nej, potru-
bie privádzajúce vodu, ale aj predmety, ktoré boli pre prísun vody nevyhnutné 
(cisterny, rezervoáre, ...).

Na rozdiel od predchádzajúceho, kde sme načrtli, že spolu s  pozemkom 
prešlo na kupujúceho vlastnícke právo aj k nádobám, na ňom sa nachádzajú-
cim, pred rímskymi právnikmi mohla vyvstať aj iná otázka –ako postupovať 
v prípade, ak si kupujúci nekúpil pozemok, ale len predmety, ktoré sa na ňom 
nachádzali. Takúto kauzu popísal Pomponius v D 19, 1, 9:

„Si is, qui lapides ex fundo emerit, tollere eos nolit, ex venditio agi cum eo potest, 
ut eos tollat.“

„Ak nechce odviesť kamene z  (tvojho) pozemku, ten, kto si ich kúpil, je 
možné žalovať ho z predaja, aby ich odviezol.“

Pre konečné riešenie prípadu sa žiadalo objasniť viaceré okolnosti prípa-
du8, napr.: či zmluva ohľadne predaja kameňov bola aj perfektná; či obidve 
zmluvné strany museli zároveň splniť svoje záväzky; či už uzavretím zmluvy 
prešlo vlastnícke právo ku kameňom na kupujúceho; či museli na seba bez-
prostredne naväzovať dva právne úkony – emtio venditio (kúpna zmluva) a tra-
ditio (odovzdanie kameňov kupujúcemu); či bol kupujúci povinný odviesť si ka-
mene a v akom časovom období; ako riešiť, ak sa kamene alebo ich časť stratila 
– kto znášal nebezpečenstvo za ich stratu; aké právne prostriedky mohol použiť 
predávajúci voči kupujúcemu, ktorý si kamene neodviezol, ...

5 Ulp. D 18, 1, 47

6 Lab. D 18, 1, 78

7 Paul. D 18, 1, 40, 5

8 BARTOŠEK, M.: Škola právnickeho myšlení, Karolinum Praha 1991, ISBN 80 – 7066 – 579 – 3,  
s. 250 – 252
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Niektoré z uvedených problémov sa pokúsime aspoň v stručnosti objasniť:
Žiadna zo zmluvných strán nemusela v čase uzavretia vzniku zmluvy svoje 

záväzky okamžite splniť, ich nesplnenie znamenalo pre neplniacu stranu síce 
zodpovednosť, čo ale v žiadnom prípade neovplyvnilo platnosť zmluvy.

Uzavretím kúpnej zmluvy ako obligačnoprávneho konania neprešlo ešte 
na kupujúceho vlastnícke právo 9, ale prevod musel byť potvrdený aj vecno-
právnym konaním – predávajúci musel kupujúcemu kamene aj odovzdať (rem 
tradere). Obidva tieto právne úkony – emptio venditio a traditio ale nemuseli byť 
uskutočnené súčasne, aj keď vo väčšine prípadov tomu tak bolo.

Pokiaľ šlo o povinnosť odvozu kameňov, táto sa vzťahovala len na kupujú-
ceho, lebo len on mal vec odobrať10. Predávajúci v tejto súvislosti nemusel nič 
konať, lebo on uzavrel s kupujúcim len kúpnu zmluvu a nie aj zmluvu o doprave 
kameňov z vlastného pozemku na iné miesto.

Komplikácie v riešení prípadu mohla ale spôsobiť aj strata kameňov v čase 
medzi uzavretím zmluvy a ich odovzdaním, preto právnici museli rozhodnúť, 
ktorá zo zmluvných strán mala byť za stratu zodpovedná. Podľa rozhodnutia 
klasikov, zodpovedným by mal byť kupujúci, lebo on niesol riziko v prípade per-
fektnej zmluvy v zmysle rímskoprávnej zásady „Periculum est emptoris“.11

Ako jeden z  posledných rozhodujúcich problémov v  konečnom rieše-
ní prípadu bolo potrebné vyriešiť, či predávajúci mal voči kupujúcemu ne-
jaké právne prostriedky na svoju ochranu, ak si kupujúci neodviezol kamene  
z pozemku predávajúceho.

Vzhľadom na to, že medzi zmluvnými stranami existoval právny vzťah na 
základe kúpnej zmluvy, mohol predávajúci voči kupujúcemu samozrejme použiť 
žalobu z predaja – actio venditi, smerujúcu na odvoz kameňov z pozemku pre-
dávajúceho. Zároveň ale mohol požiadať prétora aj o poskytnutie interdiktu, ak 
by hrozila prípadná škoda z hromady predaných kameňov (damnum infectum).

Zaujímavým sa mohol javiť aj prípad, ak bol pozemok predaný pod výhra-
dou lepšej ponuky12, ako ho naznačil Ulpián v D 18, 2, 2, pr.

„Quitiens fundus in diem addicitur, utrum pura emtio est; sed sub conditione 
resolvitur, an vero condicionalis sit magis emptio, quaestionis est...“

9 Samotnou kúpou sa neprevádzalo vlastnícke právo, ale len držba a pokojné užívanie veci.

10 Konkrétne v  čase, na ktorom sa dohodli. Ak sa zmluvné strany na čase nedohodli, mohol 
predávajúci požadovať odvoz kameňov z pozemku ihneď.

11 Výnimkou zo zodpovednosti kupujúceho bolo zavinené konanie predávajúceho

12 Lepšia ponuka spočívala napr. v tom, ak kupujúci ponúkol vyššiu kúpnu cenu, skorší čas plnenia, 
výhodnejšie miesto plnenia, ponúkané istoty, svoju solventnosť,...

„Ak sa predá pozemok pod výhradou lepšej ponuky, je otázne, či ide o per-
fektnú kúpnu zmluvu, ku ktorej je pripojená rezolutívna kondícia, alebo či je tu 
(suspenzívne) podmienená kúpna zmluva... „

Ulpián sa v texte zamýšľal, či šlo o perfektnú zmluvu, ak k nej bola pripo-
jená rezolutívna podmienka, alebo či to bola suspenzívne podmienená kúpna 
zmluva. Podľa jeho názoru pre konečné posúdenie mal byť zohľadnený zámer 
zmluvných strán. Do úvahy prichádzali dve možnosti. Pri prvej z nich mohol 
predávajúci pri lepšej ponuke od zmluvy odstúpiť, vtedy kúpna zmluva by síce 
vznikla ako perfektná, ale splnením kondície sa jej účinky rozväzovali; druhou 
možnosťou bolo, ak neprišla lepšia ponuka –  zmluva zostala perfektnou, šlo 
o kondicionálnu kúpnu zmluvu.

Problematickou sa javila aj otázka, ako chápať prevod vlastníckeho práva 
k pozemku, zaťaženého služobnosťou (Sales agreement for servient tenement)13.

Bezpochyby bolo zrejmé že takýto pozemok mohol byť predmetom vlast-
níckeho práva, ale v súvislosti s tým mohli nastať problémy vo viacerých rovi-
nách14, ako napr.: či kupujúci bol alebo nebol oboznámený s existenciou služob-
nosti; či služobnosť bola zriadená už pred uzavretím zmluvy, alebo predávajúci 
zriadil toto zaťaženie až pri samotnom uzavretí kúpy; ako bolo potrebné riešiť 
problém, ak síce celý pozemok bol zaťažený služobnosťou, ale predmetom kúpy 
bola len jeho časť; ako postupovať v prípade kolízie dvoch služobností na jed-
nom pozemku, ...

Pre nás sa zvlášť zaujímavým javí problém, či mohol existovať prevod slu-
žobnosti k veci náboženského charakteru (res religiosa), ako je popísaný Paulom 
v D 8, 1, 14, 1:

„Servitus itineris ad sepulchrum privati iuris manet et ideo remitti domino fundi 
servientis potest: et adquiri etiam post religionem sepulchri haec servitus potest...“

„Služobnosť cesty k hrobu zostáva súkromným právom (zachováva si sú-
kromnoprávny charakter) a preto môže byť poskytnutá (zriadená) vlastníkovi 
služobného pozemku a môže byť nadobudnutá po tom, čo sa hrob stal posvät-
ným miestom (t.j. pochovaním človeka)...“

Podľa Paula, aj keď bola cesta k hrobu (iter ad sepulchrum) ako res religiosa 
vylúčená z právneho obratu, predsa len zostala vecou súkromnou, preto moh-
la byť prevedená, aj keď sa pozemok s hrobom stal (napr. pochovaním) vecou 
náboženskou15. Ulpián rozhodnutie Paula upresnil v  tom zmysle, že vlastník 
mohol so súhlasom požívateľa urobiť zriadením hrobu miesto posvätným, bez 

13 Pozri bližšie: BUBELOVÁ, K.: Kupní smlouva na pozemek zatížený služebností. In: Kúpna zmluva- 
história a súčasnosť I., Košice, 2013, s. 41 – 49

14 Niektoré sú uvedené v 8. knihe justiniánskych Digest

15 Tamtiež, s. 48
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jeho súhlasu ale len v prípade, ak nebolo k dispozícii iné miesto pre pochovanie 
samotného vlastníka16.

4 ZÁVER

V príspevku sme načrtli len niektoré problémy, súvisiace s predajom po-
zemku, aj keď v  skutočnosti ich bolo ďaleko viac, napr., či k  predanému po-
zemku patrilo aj pobrežie, s ním susediace; či predmetom kúpy mohol byť aj 
pozemok, získaný dedičstvom s podmienkou; či do predmetu kúpy bola zahr-
nutá aj budúca úroda pozemku daného do nájmu; či s predajom pozemku prešlo 
na kupujúceho aj vlastníctvo otrokov, na pozemku pracujúcich; ako bolo po-
trebné posúdiť podmienku, ak pri predaji pozemku neboli do zmluvy zahrnuté 
lomy na pozemku; ako postupovať v prípade nedôslednej výmery, či pozemku  
daného do zálohu ...

Riešenia týchto otázok síce neboli do príspevku zahrnuté, ale predsa si za-
slúžia pozornosť, preto sa im autorka v budúcnosti bude venovať.

V  závere príspevku, ktorý má byť začlenený do zborníka ako pocta pre 
pána prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc., by som chcela pánovi profesorovi k  jeho 
životnému jubileu úprimne zablahoželať a popriať mu ešte veľa zdravia, osob-
ných a pracovných úspechov do ďalších rokov jeho života.

16 Ulp. D 7, 1, 17 pr.

FERDINAND I. HABSBURSKÝ – ČESKÝ, 
UHORSKÝ A CHORVÁTSKY KRÁĽ. ŠPECIFIKÁ

 JEHO VOĽBY A OKOLNOSTI NÁSTUPU 
NA STREDOEURÓPSKE TRÓNY

Jozef Baďurík

Abstrakt: Krajiny strednej Európy v období raného novoveku spájala aj osoba 
prvého spoločného habsburského panovníka Ferdinanda I.. Územie dnešné-
ho Slovenska po roku 1540 prestavovalo základ kráľovského Uhorska, pričom 
Bratislava, starý Prešporok/Pressburg/Posonium sa stala nielen hlavným, ale 
aj snemovým a korunovačným mestom krajiny. Autor si v príspevku ako prvý 
takto komparatívne všíma nielen prehistóriu nástupu zakladateľa rakúskej vet-
vy habsburskej dynastie a spoločného stredoeurópskeho panovníka z pohľadu 
konkrétneho získania trónu –  zásady, spôsob voľby resp. prijatia na základe 
právnych nárokov, no najmä rozdielov a špecifík vo všetkých troch prípadoch. 
Autor pritom porovnáva okolností voľby a podmienok reálneho začiatku vlád-
nutia v týchto krajinách. 

Kľúčové slová: Ferdinand I., Habsburgovci, voľby za kráľa, komparácia

Abstract: Central European countries during the period of Early New Age were 
connected also by personality of the 1st common Habsburgian monarch Ferdi-
nand I. The territory of nowadays Slovakia after 1540 represented core of hun-
garian kingdom, Bratislava – old Pressburg /Prešporok /Posonium – became be 
a capital, congress and coronation city of the state. Paper deals, in comparative 
perspetive, with the pre-history of the ascendent the throne by the founder´s 
of the Austrian branch of Habsburg dynasty, principals, way of election or re-
ception based on the legal rights, but above all differences and specifics in this 
3 cases. Compares election circumstances and conditions of his real reign over 
this countries. 

Keywords: Ferdinand I., Habsburg dynasty, election, comparation
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1 ÚVOD

Na začiatku raného novoveku spájala okrem iných súvislostí a  udalostí 
krajiny strednej Európy aj osoba prvého spoločného habsburského panovníka. 
Práve Pomoháčske (habsburské) Uhorsko – územie dnešného Slovenska po roku 
1540 predstavovalo základ kráľovského Uhorska, pričom Bratislava, starý Pre-
šporok sa stal nielen hlavným, ale aj snemovým a korunovačným mestom kra-
jiny. Práve osobe prvého novovekého habsburského kráľa Ferdinanda I. (1526 
– 1564) by sme chceli venovať v tomto príspevku niekoľko zamyslení a zároveň 
upozorniť na špecifiká jeho voľby a nástupu na český, uhorský a chorvátsky trón.

Hoci k  problematike nástupu a  ovládnutia strednej Európy touto dy-
nastiou existuje rozsiahla historická odborná spisba (takmer) všetkých stredoe-
urópskych národov v časovom rozpätí posledných dvoch storočí, predsa sa dajú 
aj v súčasnosti nájsť viaceré nové pohľady a súvislosti. Z tohto hľadiska nespor-
ne zaujímavé sú otázky voľby a konkrétneho získania trónov Habsburgovcami. 
Úvodom treba ešte povedať, že Habsburgovci sa o  ovládnutie strednej Euró-
py usilovali niekoľko storočí.1 Tomuto cieľu prispôsobovali konkrétne dobové 
zámery. Dlhodobá stratégia Habsburgovcov v  tejto otázke vrcholila na konci 
stredoveku, ktorá sa prejavila v ich diplomatickej ofenzíve a praktickej sobášnej 
politike – Viedenské svadobné dohody o vzájomnom dedení medzi Habsbur-
govcami a Jagelovcami. Celé toto enormné úsilie niekoľkých habsburských pa-
novníkov a viacerých generácií diplomatov, vyslancov a poradcov znamenalo, že 
v čase osudnej bitky pri Moháči boli Habsburgovci politicky pripravení urobiť 
posledný krok na mocenské ovládnutie tohto priestoru. Týmto krokom bolo 
získať uvoľnené stredoeurópske tróny. Napriek pripravenej pôde zabezpečenej 
právno-diplomatickými prostriedkami nebol ich nástup taký jednoduchý a bez-
problémový. Konkrétna situácia – pôvodný a spoľahlivo (až detailne priprave-
ný) „scenár“ nástupu na stredoeurópske tróny prestal platiť v tom momente, 
keď české, uhorské a chorvátske stavy si neosvojili ich právne nástupníctvo po 
Jagelovcoch. Stavy sa rozhodli slobodne vybrať – zvoliť svojho panovníka bez 
rešpektovania dedičných a právnych nárokov. Mohli by sme to nazvať možno až 
akýmsi historickým paradoxom. Všetky pripravené a  dohodnuté zmluvy zra-
zu prestali platiť. Nastala nová politická situáciu, ktorú bolo treba aktuálne, 
nielen perspektívne, čím skôr vyriešiť, najmä s  ohľadom na osmanskú hroz-
bu celej strednej Európy, ale predovšetkým rakúskych dedičných krajín. Úloha 
priam ako šitá na osobu nového vládcu dedičných krajín – mladého arcivojvodu 

1 Na počiatky týchto snažení upozorni LUKAČKA, Ján. Pokusy Habsburgovcov o  prienik do 
Uhorska v  období stredoveku. In:  Slovensko v  habsburskej monarchii1526 –  1918 (zostavili  
J. Baďurík a P. Kónya). Bratislava 2000, s. 15 – 23. 

Ferdinanda I.2 Na jeho osobe a schopnostiach spočívalo bremeno habsburskej 
stredoeurópskej politiky. Teraz sa mohla preveriť vízia jeho tety Margaréty  
Rakúskej o jeho vladárskych, či štátnických predpokladoch a schopnostiach. 

Nová situácia prinútila Ferdinanda I. zvážiť konkrétne kroky, no najmä 
postupnosť ako získať koruny jednotlivých krajín. Nevzdával sa pritom ešte 
nádeje na uplatnenie dedičných a právnych východísk – pokúsil sa to uplatniť 
v českom prostredí – uchádzať sa o trón ako nástupca – manžel „dedičky“ trónu 
Anny Jagelovskej, ale ani tam neuspel.

Ak sledujeme chronológiu udalosti v  otázke získania stredoeurópskych 
trónov môžeme konštatovať, že každý nástup na uvoľnený trón bol iný a vyža-
doval si aj rozdielnu postupnosť krokov. Iná bola aj taktika a zvolené prostried-
ky v tomto „voľnom súťažení“ – slobodnej voľby kráľa. Aj v tejto novej situácii 
bez platnosti neuznaných zmlúv stavmi všetkých troch dotknutých krajín sa 
čoskoro plne preukázali predpoklady a schopnosti Ferdinanda I. Bez zveličova-
nia môžeme konštatovať, že v priebehu niekoľkých mesiacov dokázal získať pre 
svoju dynastiu vládu nad najdôležitejšími krajinami strednej Európ. Urobil to, 
čo sa nedarilo jeho predkom predchádzajúce storočia. 

2 VOĽBA FERDINANDA I. ZA ČESKÉHO KRÁĽA  
A OKOLNOSTI NÁSTUPU 

Ak hovoríme o voľbe za českého kráľa treba si uvedomiť, že tejto voľbe pri-
kladal najväčší význam. Pokladal to za najvyššiu prioritu. Túto korunu sa roz-
hodol získať ako prvú.3 Dôvody boli podľa nás tieto. Získaním českej koruny 
by si Habsburgovci v prvom rade posilnili vplyv v rámci nemeckej ríše, nakoľko 
český kráľ bol jedným z voliteľov cisára Svätej ríše rímskej národa nemeckého. 

2 O osobnosti Ferdinanda I., neskoršieho rímsko-nemeckého kráľa a cisára jestvuje rozsiahla odborná 
literatúra európskych krajín, ale aj USA. Upozorníme len na tie najvýznamnejšie: BUCHOLTZ, F. 
Gechichte der Regierung Ferdinand I.. I. – IX. Band. Wien 1831 – 1838. SUTTER – FICHTNER,P. 
Ferdinand von Austria.(The politics of Dynasticism in the Age of the Refomation. New York: 
Columbia University Press 1982, 362  s., SUTTER –  FICHTNER,P. Ferdinand I. (Wider Türken 
und Glaubenspaltung). Graz-Wien-Köln: Styria Verlag 1986, 302  s.  KOHLER, A. Ferdinand I. 
(1503 – 1564) Fürst – König und Kaiser. München: Beck Verlag 2003, 377 s. Príspevok slovenskej 
historiografie k  500 výročiu jeho narodenia vyšiel v  zborníku z  konferencie v  Smoleniciach 
–  BAĎURÍK,J.- SLÁDEK,K. (zost.) Politický zrod novovekej strednej Európy. Bratislava: CEP 
2005, 201 s.

3 Z  literatúry k  voľbe, nástupu a  počiatkov vlády Ferdinanda I. v  Čechách upozorníme na dve 
zásadné práce: REZEK, Anton. Geschichte der Regierung Ferdinands I. in Böhmen. Prag 1878 
a  JANÁČEK, Josef. České dějiny. Doba předbělohorská. I/1.Praha: Academia 1971, najmä  
kap. 2, s.28 – 56. 
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Ďalej získaním Českého kráľovstva – bohatej a konsolidovanej krajiny si mo-
hol posilniť svoju stredoeurópsku prestíž, ktorú nutne potreboval ako politický 
kapitál pri získavaní uhorskej koruny. České víťazstvo pre Ferdinanda mohli 
potvrdiť ďalšie dve dôležité skutočnosti – víťazstvom v slobodnej voľbe chcel 
za každú cenu potvrdiť neuznanú oprávnenosť na túto korunu a dokázať, že 
habsburský kandidát je schopný obstáť aj pri slobodnej voľbe ako najvhodnejší 
uchádzač o trón. V neposlednom rade česká koruna mu mohla poskytnúť istú 
výhodu pri získavaní časti uhorskej šľachty na svoju podporu voči Zápoľskému.

2.1 Stručná faktografia:
•	 Od	začiatku	októbra	volebná	kampaň	do	23.	októbra	1526
•	 24.	október	1526	– úspešná	voľba	za	českého	kráľa	
•	 december	1526	dokončené	rokovania	vo	Viedni	o českej	volebnej	

kapitulácii ako predpoklad súhlasu ku korunovácii
•	 24.	februára	1527	– korunovácia	za	českého	kráľa

2.2 Plusy a mínusy českej voľby:

Plusy:
•	 pomerne	krátka	volebná	kampaň,	no	z hľadiska	výsledku	 

mimoriadne účinná
•	 pomerne	hladké	víťazstvo	nad	protikandidátmi,	 

bavorskými kniežatami
•	 Ferdinand	I .	nadobudol	skúsenosť	ako	získavať	spojencov	z radov	 

domácej šľachty mimo územia vlastných rakúskych krajín
•	 touto	voľbou	si	posilnil	politický	vplyv	v strednej	Európe	pred	snahou	

o získanie uhorskej koruny

Mínusy:
•	 nepodarilo	sa	presvedčiť	český	snem	o oprávnenosti	dedenia	českého	

trónu Habsburgovcami
•	 na	istý	čas	získal	ako	politických	nepriateľov	bavorské	kniežatá	
•	 jasný	volebný	výsledok	mu	však	nezabezpečil	to	čo	plánoval,	lebo	

následný obsah (text) podpísanej volebnej kapitulácie mu obmedzil 
a oddialil možnosti jeho centralistických predstáv pri reforme v Českom 
kráľovstve, najmä snahy o posilnenie autority panovníka

3 VOĽBA FERDINANDA ZA UHORSKÉHO KRÁĽA 

Záujem o  uhorskú korunu potvrdil pomerne skoro, niekoľko hodín po 
tom, ako dostal overené správy o  smrti svojho švagra Ľudovíta Jagelovské-
ho.4 Ihneď nasledoval list uhorskej šľachte, že sa bude uchádzať o  uvoľnenú 
korunu. Získanie uhorského trónu bolo súčasťou naplnenia zmlúv o dedičnom 
následníctve medzi Habsburgovcami a Jagelovcami. Okrem toho to bolo dôle-
žité z  hľadiska zabezpečenia rakúskych krajín pred Osmanmi. A  napokon by 
sme to mohli hodnotiť aj ako akýsi morálny záväzok spoločnej obrany pred Os-
manmi, ktorý prijal spolu s Ľudovítom II. v októbri 1523 na rokovaniach vo 
Viedenskom Novom Meste.5 Odloženie získania uhorskej koruny až po českej 
voľbe, môžeme vidieť predovšetkým v tom, že v tejto krajine musel počítať so 
silným domácim protikandidátom (čo sa napokon aj stalo). Bola tu aj zjavná 
právna prekážka – uznesenie uhorského snemu z roku 1505 o tom, že po vy-
mretí Jagelovcov po meči ďalším zvoleným kandidátom mal byť len uchádzač 
z radov domácej šľachty, teda žiadny cudzinec.6 A napokon ho odrádzala aj sil-
ná antikampaň domácej šľachty proti cudzincom – Nemcom = Habsburgovcom. 
Jedinou výhodou bolo , že mohol počítať so silnou podporou sestry kráľovnej 
Márie, vdovy po Ľudovítovi Jagelovskom a časti jej vplyvných prívržencov. Táto 
podpora pri voľbe sa ukázala ako rozhodujúca.7

3.1 Stručná faktografia:
•	 10.	novembra	voľba	a 11.	novembra	1526	korunovácia	Jána	

Zápoľského v Stoličnom Belehrade za uhorského kráľa

4 Podľa našich výskumov získal Ferdinand I. overené správy o  smrti svojho švagra Ľudovíta 
II. a  o  uvoľnení uhorskej koruny najskôr v  priebehu dňa 6. septembra 1526 –BAUER, W. Die 
Korespondenz Ferdinands I. I. Bd. Wien 1912,s. 445 – 456. Na druhý deň píše listy najvplyvnejším 
mužom kráľovstva – kancelárovi L. Salkaiovi (nevedel, že zahynul pri Moháči),sedmohradskému 
vojvodovi J. Zápoľskému a chorvátsko-slavónskenu bánovi Františkovi Baťánimu. Listy publikoval 
GÉVAY, Anton. Urkunden und Aktenstücke. Wien 1840, s. 2 – 5.

5 Zatiaľ najpodrobnejšie údaje o  tejto schôdzke priniesol SZABÓ, D. Küzdelmeink a  nemzeti 
királyságért 1505 -1526. Budapest: Franklin Társulát 1917,  s.  175 –  197. O  habsburských 
postojoch a  záujmoch podrobnejšie informoval v  liste bratovi Karolovi samotný Ferdinand I. 
In: BAUER, W. Die Korespondenz Ferdinands I. I. Bd. (1912),s. 89.

6 Išlo o uznesenie uhorského snemu z 13. októbra 1505 nazývané neskôr ako „rákošský uzáver“ 
Porov. Magyarország történeti kronológiája I. Budapest: Akadémiai Kiadó 1986, s. 328.

7 Z literatúry k téme uhorskej voľby upozorníme na ORTVAVY. T. Geschichte der Stadt Pressburg. 
IV/1. Pressburg 1912,  s.  87 –  92 , FRAKNÓI,V. A  Magyar királyvaltások tôrténete. Budapest: 
Atheneum 1921. S. 147 – 154 a BAĎURÍK, J. Slovensko v zápase Ferdinanda I. o uhorskú korunu 
(1526 – 1534). Bratislava: Mistrál 1998, s. 66 – 70.
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•	 17.	decembra	1526	úspešná	voľba	Ferdinanda	I.	v Bratislave	 
za uhorského kráľa

•	 Od	júla	1527	vojenské	akcie	zamerané	na	vyhnanie	 
J. Zápoľského z krajiny

•	 3.novembra	1527	korunovácia	Ferdinanda	I.	v Stoličnom	Belehrade	 
za uhorského kráľa

3.2 Plusy a mínusy uhorskej voľby:

Plusy:
•	 Napriek	zvoleniu	a korunovácii	Jána	Zápoľského	za	uhorského	kráľa	

dokázal sa Ferdinand plne mocensky presadiť – o 37 dní sa stal aj on 
uhorským kráľom...

•	 Úspechom	konkrétnej	habsburskej	konkrétnej	politiky	bolo	získanie	
väčšiny najvyšších uhorských hodnostárov na svoju stranu  
– palatína, taverníka i chorvátsko – slavónskeho bána, ako aj vdovu 
kráľovnú Máriu

•	 Ako	výhoda	bolo	získanie	časti	vplyvných	slobodných	 
kráľovských miest 

•	 Potvrdil	habsburské	smerovanie	na	ovládnutie	celého	regiónu	 
strednej Európy

•	 Zabezpečil	východné	hranice	rakúskych	dedičných	krajín

Mínusy:
•	 existencia	protikráľa	Jána	Zápoľského
•	 voľba	v Bratislave	znamenala	pre	Ferdinanda	I.	len	polovičný	úspech,	

keďže nemal k dispozícii svätoštefanskú korunu, nemohol byť 
korunovaný za kráľa

•	 začiatok	vnútropolitického	konfliktu	so	Zápoľským,	pričom	už	od	
samotného začiatku prichádzala do úvahy potenciálna možnosť 
vojenského riešenia situácie 

•	 získaním	uhorskej	koruny	nastal	začiatok	konkrétneho	mocenského	
stretu medzi Habsburgovcami a Osmanmi

 
4 VOĽBA FERDINANDA I. ZA CHORVÁTSKEHO KRÁĽA

Hlavným zámerom voľby za chorvátskeho kráľa bolo predovšetkým po-
silniť svoje postavenie „neúplného“ (nekorunovaného) kráľa v  Uhorsku voči 
Jánovi Zápoľskému. Na tomto začal pracovať už začiatkom decembra 1526 
v období vrcholiacich príprav bratislavského volebného snemu. Vtedy podpísal 

poverovacie listiny pre svojho vyslanca (Pavla Obersteina) chorvátskym sta-
vom. Chorvátsko bolo integrálnou súčasťou uhorského štátu už od stredove-
ku, s určitou mierou autonómie vyjadrenej funkciou chorvátsko – slavónskeho 
bána, vlastnou zástavou (= štátnym znakom). Chorvátsko – slavónska šľachta 
sa rozdelila medzi oboch protikráľov. „Silnejšie“ pozície mal Ferdinand I. teda 
v Chorvátsku. Tam smerovali aj jeho diplomatické kroky, ktorých výsledkom 
bolo, že 1. Januára 1527 v Cetini zvolili za svojho nového kráľa práve Ferdinan-
da I. Hlavným dôvodom pre voľbu šľachty na sneme bolo, že od nového panov-
níka získala záruky obrany krajiny pred Osmanmi.8 

4.1 Stručná faktografia:
•	 januára	1527	v Cetini	zvolený	Ferdinand	I.	chorvátskym	kráľom
•	 januára	1527	zvolený	v Dubrave	Ján	Zápoľský	slavónskym	kráľom

4.2 Plusy a mínusy chorvátskej voľby:

Plusy:
•	 Skoršou	voľbou	ako	Zápoľský	získal	nielen	politickú	dôveru	a podporu	

väčšej časti chorvátskej šľachty v rámci Uhorska, ale z hľadiska 
zabezpečenia obrany rakúskych krajín výrazného vojenského spojenca 
v boji proti Osmanom,

•	 podporou	chorvátskej	šľachty	získali	Habsburgovci	zároveň	dôležitého	
vnútropolitického spojenca v boji so Zápoľským

•	 výhoda	územia	– neskoršia	snaha	o získanie	spojenca	Ivana	čierneho

Mínusy:
•	 Rozdelením	chorvátskej	– slavónskej	šľachty	nepriamo	prehĺbil	

polarizáciu stavov Uhorska ešte pred začiatkov vojenských akcií, čím sa 
ešte výraznejšie prehlbovala vnútropolitická kríza v krajine

•	 v	rámci	tejto	časti	Uhorska	stratil	mnohé	vplyvné	rody	(napr.	
Frangepánovci, a časť prelátov (biskupi) z tohto územia

5 ZÁVER

Získaním troch dôležitých stredoeurópskych postov – českého, uhorského 
a chorvátskeho kráľa sa podarilo Ferdinandovi I. realizovať dlhodobé habsbur-
ské úsilie o  ovládnutie širšieho stredoeurópskeho priestoru. Z  hľadiska dejín 

8 Z literatúry k chorvátskej voľbe upozorníme predovšetkým na zatiaľ neprekonanú prácu – ŠIŠIČ, 
F. Die Wahl Ferdinand I. von Öesterreich zum König Kroatien. Zagreb 1917.
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jednotlivých krajín strednej Európy mohlo ísť na prvý pohľad len o marginálny 
problém, ale z  hľadiska dlhšieho časového úseku išlo vlastne o  zrod stredoe-
urópskeho súštátia pod dynastiou Habsburgovcov (1526 –  1918). Zaujímavé 
je, že vznik tohto habsburského štátneho útvaru sa uskutočnil nie na základe 
pripraveného právneho nástupníctva , ale slobodnou voľbou stavov v jednotli-
vých kráľovstvách. Táto skutočnosť viedla v budúcnosti ďalších habsburských 
panovníkov vládnucich v týchto krajinách k presadeniu systému nástupníctva 
na základe dedičnosti.

SPRAVODLIVOSŤ, PLATNOSŤ A EFEKTIVITA
PRÁVNYCH NORIEM V KONTEXTE VZŤAHU MEDZI

„IUS NATURALE“ A „IUS POSITIVUM“
 

Róbert Brtko

Abstrakt: Autor príspevku v prvej časti predstavuje tri základné normatívne 
kritériá (spravodlivosť, platnosť a účinnosť), ktoré sa zvyknú nazývať aj tri zák-
ladné problémy právnej filozofie (právna deontológia, právna ontológia a práv-
na fenomenológia). V druhej časti zas predstavuje teórie, ktoré majú vo svojej 
extrémnej podobe tendenciu redukovať jedno z vyššie uvedených kritérií. Teó-
ria prirodzeného práva má tendenciu redukovať platnosť právnych noriem na 
ich spravodlivosť. Teória právneho pozitivizmu vo svojej extrémnej podobe má 
zas sklon redukovať spravodlivosť právnych noriem na ich platnosť. Nakoniec 
teórie právneho realizmu smerujú k redukovaniu platnosti právnych noriem na 
ich účinnosť.

Kľúčové slová: prirodzené právo, pozitívne právo, právny realizmus, spravod-
livosť, platnosť a účinnosť právnej normy 

Abstract: The author of the article in the first part introduces three basic nor-
mative criteria (justice, validity and efficiency), which are also usually called 
three basic problems of legal philosophy (legal deontology, legal ontology and 
legal phenomenology). In the second part there are presented the theories that 
in their extreme forms tend to eliminate one of the above mentioned criteria. 
The theory of natural law tends to reduce validity of legal norms to their justice. 
The theory of legal positivism in its extreme form tends to reduce justice of le-
gal norms to their efficiency. Finally the theories of legal realism tend to reduce 
validity of legal norms to their efficiency.

Keywords: natural law, positive law, legal realism, justice, validity and efficien-
cy of a legal norm
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1 ÚVOD

V  súvislosti s  neľudskosťou morálne zvráteného pozitívneho práva apli-
kovaného v Nemecku v období nacizmu pozorujeme v právnoteoretickej oblas-
ti po druhej svetovej vojne „renesanciu“ prirodzeného práva na jednej strane 
a isté zmiernenie napätia medzi predstaviteľmi právneho pozitivizmu a práv-
neho iusnaturalizmu na strane druhej. To znamená, že protikladné postoje me-
dzi právnym pozitivizmom a iusnaturalizmom sa v uvedenom období začínajú 
zmierňovať a  dokonca badať snahy o  ich vzájomné premostenia a  prieniky.1 
Uvedená skutočnosť podnietila náš záujem o analýzu vzťahov medzi uvedený-
mi entitami a to v kontexte teoretickoprávnych úvah o spravodlivosti, platnosti 
a účinnosti právnych noriem.

2 TRI HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Každá právna norma môže byť analyzovaná z troch odlišných uhlov pohľa-
du, t.j. či právna norma je: a) spravodlivá alebo nespravodlivá; b) platná alebo 
neplatná; c) účinná alebo neúčinná. Kategória spravodlivosti je oblasť, ktorá 
úzko súvisí s tým, či právna norma je alebo nie je v súlade s najvyššími a cie-
ľovými hodnotami, ktoré inšpirujú určitý právny poriadok. Bohužiaľ nemáme 
priestor na to, aby sme vnikli do problematiky hľadania existencie ideálneho 
spoločného dobra, ktoré by bolo rovnaké v  každom čase a  na každom mies-
te. Preto sa uspokojíme s konštatovaním, že každý právny poriadok má najmä 
zabezpečiť a  ochrániť dôležité hodnoty, ktoré definoval ten, kto má zákono-
darnú moc v  spoločnosti. Pre tých, ktorí veria a  uznávajú existenciu najvyš-
ších a  evidentne objektívnych hodnôt, je problematika spravodlivosti alebo 
nespravodlivosti právnej normy otázkou súvisiacou s tým, či právna norma je 
alebo nie je schopná napomôcť k uskutočneniu týchto hodnôt. Skúmanie prob-
lematiky spravodlivosti právnej normy má zmysel aj pre tých, ktorí neuznávajú 
existenciu absolútnych hodnôt. Totiž z historického pohľadu možno skúmať, 
či norma bola alebo nebola schopná realizovať také hodnoty, ktoré v konkrét-
nom historickom období ochraňoval určitý vtedy platný právny poriadok. A tak  

1 Napríklad anglický právny teoretik Herbert Lionel Adolphus Hart (1907 –  1992) formuloval 
teóriu o tzv. minimálnom prirodzenoprávnom obsahu práva. Alebo podľa talianskeho právneho 
teoretika Norberta Bobbia (1909 – 2004) protikladnosť uvedených smerov spočíva v rozdielnom 
chápaní pojmu práva. Vo svojich publikáciách Il positivismo giuridico (1961), Locke e il diritto 
naturale (1963) a Giusnaturalismo e positivismo giuridico (1965) napätie medzi uvedenými entitami 
vidí ako nepodstatné. Nakoľko prirodzené právo je formálne neurčité, bez pozitívneho práva nie 
je schopné efektívne usmerňovať spoločenské vzťahy. Preto prirodzené právo bez pozitívneho je 
ako právo bez zbraní.

problematika spravodlivosti či nespravodlivosti normy je v  podstate vyjadre-
ním protikladu medzi svetom ideálnym a svetom reálnym, medzi tým čo má byť 
(„Sollen“) a tým čo je („Sein“). Zjednodušene povedané, spravodlivá norma je to, 
čo má byť. Nespravodlivá norma je to, čo by nemalo byť. Teda hovoriť o spra-
vodlivosti normy znamená hovoriť o súlade medzi tým čo je reálne a tým čo je 
ideálne. Preto problematika spravodlivosti sa zvykne nazývať aj problematikou 
deontológie práva.

Otázka platnosti je zas otázkou existencie právnej normy ako takej, 
nezávisle na posúdení, ktoré sa vzťahuje na to, či táto norma je alebo nie je 
spravodlivá. Vzhľadom na vyššie uvedené môžeme konštatovať, že problemati-
ka spravodlivosti sa týka hodnotového posúdenia a problematika platnosti zas 
posúdenia faktického. A tak platnosť normy sa týka buď zistenia existencie 
právnej normy v rámci existujúceho právneho poriadku, alebo zistenia toho, či 
nejaká konkrétne formulovaná norma je norma právna. Lepšie povedané, hod-
notenie týkajúce sa spravodlivosti určitej právnej normy sa uskutočňuje pros-
tredníctvom jej porovnania s dokonalými hodnotami. Ale hodnotenie týkajúce 
sa platnosti normy sa vykonáva prostredníctvom empiricko-racionálneho vý-
skumu zameraného na entitu a dosah tejto normy. Na zistenie platnosti právnej 
normy (t.j. či ona je obsiahnutá v určitom právnom predpise) je zvyčajne nutné 
vykonať úkon pozostávajúci z troch krokov: a) overiť, či autorita, ktorá normu 
publikovala, mala na to legitímnu moc; b) overiť, či norma už nebola zrušená 
(napr. normatívny právny akt možno zmeniť buď čiastočne /novelizáciou/ ale-
bo v plnom rozsahu /vydaním nového normatívneho právneho aktu/); c) overiť 
či daná norma je kompatibilná s ostatnými normami v rámci právneho systému 
(môže ísť o tzv. implicitnú abrogáciu: napr. keď norma nižšej právnej sily odpo-
ruje norme vyššej právnej sily).

Platnosť právnej normy predpokladá odpoveď na základnú otázku: čo ro-
zumieme pod pojmom zákonnosť? Preto problematika platnosti právnej normy 
sa zvykne nazývať aj problematikou ontológie práva.

Právni teoretici dávajú účinnosť platnej právnej normy do súvisu s otázkou: 
a) jej záväznosti pre tých adresátov, ktorým bola určená; b) vzniku práv a povin-
ností pre určené subjekty; c) jej možnej aplikácie na ňou upravené právne vzťahy; 
d) možnosti aplikácie štátneho donútenia v prípade jej nedodržiavania.

Z pohľadu právnej sociológie a právnej histórie sa účinnosť (t.j. efektivita) 
normy ako takej vzťahuje aj na problematiku jej stáleho a nepretržitého dodr-
žiavania zo strany subjektov, ktorým bola určená. Nemáme dostatočný priestor 
na to, aby sme skúmali dôvody, na základe ktorých sú (alebo v minulosti boli) 
určité normy viac alebo nemej dodržiavané. Môžeme však konštatovať, že z po-
hľadu efektívnosti noriem vo svete existujú štyri skupiny noriem: a) tie, ktoré 
sa všeobecne dodržiavajú a to dobrovoľným a spontánnym spôsobom (tieto sú 
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najúčinnejšie); b) normy, ktoré sa vo väčšine prípadov dodržiavajú iba vtedy, 
ak existuje možnosť aplikácie donútenia zo strany patričnej autority smerujú-
ceho k  ich dodržiavaniu (t.j. ak dodržiavanie týchto noriem sa dá zákonným 
spôsobom vynútiť); c) normy, ktoré sa nedodržiavajú, aj napriek tomu, že ich 
dodržiavanie je možné legálne vynútiť; d) normy, ktorých dodržiavanie sa nedá 
vynútiť (tie sú najmenej efektívne). Výskum zameraný na overovanie účinnosti 
či neúčinnosti noriem spadá teda do oblasti sociológie a dejín práva a po me-
todickej stránke sa uskutočňuje prostredníctvom pozorovania správania sa 
členov určitých spoločenských skupín. Preto môžeme konštatovať, že prob-
lematika účinnosti právnych noriem je v  konečnom dôsledku problematikou  
fenomenológie práva.

3 NEZÁVISLOSŤ TROCH KRITÉRIÍ

Z  pohľadu právnej filozofie uvedené kritériá slúžiace na hodnotenie no-
riem, dali podnet k  vzniku trom nezávislým a  od seba odlišným oblastiam 
výskumu. To znamená, že spravodlivosť je nezávislá na platnosti a účinnosti; 
alebo účinnosť nezávisí od platnosti, či spravodlivosti. Nezávislosť uvedených 
vzťahov obhajuje Norbert Bobbio prostredníctvom nasledovných šiestich téz.2

I. Norma môže byť spravodlivá aj bez toho, aby bola platná. Uvedenú 
tézu s obľubou uvádzajú teoretici prirodzeného práva, ktorí existenciu takýchto 
noriem odvodzujú z  všeobecneplatných právnych princípov. Ten, kto formu-
luje takéto normy, ich považuje za spravodlivé, lebo podľa neho sú v  súlade 
s princípmi univerzálnej spravodlivosti. Ale tieto normy pokiaľ sú len napísané 
v traktáte o prirodzenom práve, nie sú ešte platné. Platnosť môžu nadobudnúť 
až vtedy (a len v takom rozsahu), keď budú prijaté do právneho systému pozi-
tívneho práva. Prirodzené právo si nárokuje na to, že je právom spravodlivým 
„par excellence“. Ale len na základe toho, že určité právo je spravodlivé, nie je 
automaticky platné.

II. Norma môže platná bez toho, aby bola spravodlivá. Tu nemusíme 
ísť ďaleko, aby sme našli vhodné príklady. Veľmi často nás médiá informujú 
o správaní subjektov z oblasti verejného práva, ktoré síce vyhlasujú, že konali 
„v súlade s platným právom“, ale je evidentné, že nekonali v súlade s vyššími 
princípmi spravodlivosti. Uvedenú tézu môžeme ilustrovať aj na mnohých prí-
kladoch z oblasti právnych dejín, ktoré nám potvrdzujú to, že žiaden právny 

2 Na túto tému porovnaj BOBBIO, N.: Teoria generale del diritto. Torino: G. Giappichelli ed. (1993), 
str. 26 – 28.

poriadok nie je dokonalý a že právna realita bola v niektorých režimoch na míle 
vzdialená od ideálov spravodlivosti (napr. otroctvo, rasové zákonodarstvo, rôz-
ne formy diktatúr atď.).

III. Norma môže byť platná bez toho, aby bola efektívna. Asi najty-
pickejší príklad, ktorý potvrdzuje uvedenú tézu, je prohibícia v USA v rokoch 
1920 – 1933. Už pred Prvou svetovou vojnou vznikli v USA nátlakové skupiny 
najmä z radov kresťanských žien, ktoré požadovali zákaz pitia alkoholu. Tvrdili, 
že alkohol je droga ničiaca rodinný život a privádzajúca ľudí k páchaniu trest-
ných činov. Preto bol v októbri 1919 prijatý Volsteadov zákon, ktorý označil za 
zakázaný každý nápoj obsahujúci minimálne 0,5% alkoholu. Účinok bol ale pres-
ne opačný a vznešené ciele zástancov prohibície sa nesplnili. Začalo sa piť ešte 
viac a zločinnosť vzrastala nevídaným tempom. Prohibícia podnietila organizo-
vaný zločin, vznikli gangy zaoberajúce sa pašovaním alkoholu do USA (neslávne 
známy Al Capone a mafia v meste Chicago). Evidentne tu išlo to o platné záko-
ny, ktoré sa ale v praktickom živote ukázali ako neefektívne a teda v konečnom 
dôsledku neúčinné. Sme presvedčení, že podobné situácie nachádzame aj u nás 
v súčasnosti, napr. pokiaľ ide o právne vzťahy späté s vymožiteľnosťou práva. 
Ústava Slovenskej republiky v čl. 46 garantuje základné právo na súdnu a mimo 
súdnu ochranu. Napriek tomu vo vedomí verejnosti na Slovensku prevláda 
skepsa, ktorá sa týka neefektívnosti súdnictva, obáv o nezávislosť súdov atď. 

IV. Norma môže byť účinná bez toho, aby bola platná. V reálnom ži-
vote existujú spoločenské normy, ktoré sú občanmi štátu zachovávané spontán-
ne alebo viac menej zvykovo. Ide o to, že v spoločnosti okrem právnych noriem 
existujú aj iné spoločenské normy (napr. pravidlá slušného správania, pravidlá 
športových hier, konvencie, etika a dobré mravy, náboženské a politické nor-
my). Tieto normy nie sú právne platné, napriek tomu sú v praxi zachovávané 
a teda v reáli sú často krát efektívne. Ich porušenie je sankcionovateľné napr. 
len skupinovým tlakom, či verejnou mienkou, ale nie štátnou mocou. Aby uve-
dené normy boli aj právne platné, museli by byť prijaté patričnými štátnymi 
orgánmi (zákonodarcom alebo sudcom) do právneho systému. Samotná reálna 
efektivita spoločenských noriem ešte nezaručuje ich právnu platnosť.

V. Norma môže byť spravodlivá bez toho, aby bola účinná. V pred-
chádzajúcej časti (viď téza č. I.) sme uviedli príklad toho, že norma môže byť 
spravodlivá aj bez toho, aby bola právne platná. Musíme však uznať, že existujú 
normy spravodlivé a pritom nie sú efektívne. Keď ľudová múdrosť hovorí, že 
„na tomto svete nieto spravodlivosti“, tak tým vyjadruje skutočnosť, že mno-
hí vyzdvihujú hodnotu spravodlivosti len slovami, ale málo je tých, ktorí ju aj  
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efektívne uskutočňujú. Teória práva hovorí, že základným predpokladom účin-
nosti právnej normy je jej platnosť. Ak je pravda, že mnohé spravodlivé normy 
nie sú právne platné, tak tým skôr tieto normy nie sú ani právne účinné.

VI. Norma môže byť efektívna aj bez toho, aby bola spravodlivá. 
Z právnych dejín sa dozvedáme, že ak bola určitá norma všeobecne dodržiava-
ná, tak to vždy nebolo zárukou a dôkazom toho, že išlo o normu spravodlivú. 
Ale platí to aj v opačnom zmysle: ak sa určitá norma univerzálne nedodržiava, 
tak to automaticky neznamená, že ide o normu nespravodlivú. Vráťme sa však 
k našej téze. Inštitút otroctva bol zavedený do praxe snáď skoro všetkými sta-
rovekými civilizovanými národmi, a to aj napriek tomu, že starovekí myslitelia 
si uvedomovali, že otroctvo nemôže byť v  súlade s  princípmi spravodlivosti. 
Hodnota spravodlivosti je a musí byť za každých okolností nezávislá a to nielen 
od platnosti, ale aj od efektívnosti práva.

4 MOŽNÉ SPLYNUTIA ALEBO REDUKCIA TROCH KRITÉRIÍ

Vo všeobecnosti možno akceptovať mienku, podľa ktorej súčasná právna 
filozofia pozná tri základné normatívne kritériá (spravodlivosť, platnosť a účin-
nosť), ktoré sa zvyknú nazývať aj tri základné problémy právnej filozofie (práv-
na deontológia, právna ontológia a právna fenomenológia). Uvedená tripartita 
je v poslednom období obvykle uznávaná, čo môžeme potvrdiť prostredníctvom 
názorov niektorých uznávaných právnych teoretikov a filozofov pochádzajúcich 
z  rozličných krajín a  odlišných kultúr: a) Eduardo Garsía Máynez –  mexický 
právny teoretik (La definición del Derecho, Ensajo del Perspectivismo juridico, Me-
xico: Ed. Stylo, 1948); b) Julius Stone – austrálsky profesor medzinárodného 
práva (The Province and Function of Law: Law as Logic, Justice and Social Control, 
Cambridge: Harvard University Press, 1950); c) Alfred von Verdross – rakúsky 
profesor právnej filozofie a  medzinárodného práva, prívrženec iusnaturaliz-
mu (Zur Klärung des Rechtsbegriffes, in: Die Wiener rechtstheoretische Schule, 
Wien: Verlag, 2010, 415 – 420); d) Norberto Bobbio – taliansky právny teoretik 
(Teoria generale del diritto. Torino: G. Giappichelli ed., 1993) a iný. Diela uvede-
ných vedcov len potvrdzujú, že tri základné právne problémy sú v podstate tri 
rozličné pohľady na jednu základnú realitu a to: snaha o najlepšie vytvorenie 
a zabezpečenie poriadku a usporiadaného spolužitia v spoločnosti.

Považujeme za škodlivé, ak by sa uvedené tri kritériá redukovali alebo 
splývali. V tejto súvislosti existujú tri teórie, ktoré by sme mohli spoločne po-
menovať ako „redukcionistické“ a ktorým sa budeme venovať v nasledovných 
častiach. Konkrétne ide o teóriu, ktorá redukuje platnosť na spravodlivosť 
tvrdiac, že norma je platná len vtedy, ak je spravodlivá, t.j. platnosť je závislá na 

spravodlivosti. Historický príklad takéhoto redukcionizmu nachádzame v dok-
tríne o prirodzenom práve.

Iná teória zas redukuje spravodlivosť na platnosť, lebo tvrdí, že norma 
je spravodlivá len na základe skutočnosti, že je platná. To znamená, že v tom-
to prípade spravodlivosť závisí od platnosti. Historický príklad uvedenej teórie 
môžeme nájsť v  právnej koncepcii, ktorá protirečí tej iusnaturalistickej, teda 
v koncencii pozitivistickej. 

Nakoniec spomenieme teóriu, ktorá redukuje platnosť na účinnosť a to 
preto, lebo jej zástancovia tvrdia, že reálne právo nie je to, ktoré sa nachádza 
v publikovaných zbierkach zákonov, či zákonníkoch, ale je to, ktoré ľudia efek-
tívne aplikujú v  ich každodenných vzťahoch. To znamená, že uvedená teória 
v konečnom dôsledku robí závislou platnosť na účinnosti. Ilustráciu tejto teórie 
môžeme nájsť v  tzv. „právnom realizme“, ktorý zdôrazňuje reálne pôsobenie 
práva: právo je to, čo rozhodujú súdy, nezáleží na tom kde je napísané.

Zastávame názor, že všetky tri vyššie uvedené koncepcie sú vo svojich ex-
trémnych podobách „postihnuté“ redukcionizmom, ktorý eliminuje alebo mini-
málne zahmlieva, jeden z troch konštitučných prvkov právneho myslenia. Prvá 
a tretia koncepcia ako keby neprikladala význam problematike platnosti normy 
a druhá zas problematike spravodlivosti.

5 PRIRODZENÉ PRÁVO

Nie je možné v krátkosti obsiahnuť tak bohatú a zložitú problematiku ius 
naturale. Preto sa obmedzíme len na základné znaky iusnaturalizmu. V pred-
chádzajúcej časti sme konštatovali, že zástancovia tohto smeru majú tendenciu 
redukovať platnosť normy na jej spravodlivosť, t.j. aby zákon bol skutočne zá-
konom, musí byť v súlade s hodnotou spravodlivosti. Zákon, ktorý nie je spra-
vodlivý „non est lex sed corruptio legis“. Prioritu prirodzeného práva pred právom 
pozitívnym výstižne sformuloval nemecký právny teoretik Gustav Radbuch. 
Uvedieme niektoré jeho myšlienky: „ak zákon vedome neguje vôľu spravodlivosti 
(napr. ľubovoľne pripúšťa alebo odopiera ľudské práva...), tak právnici sa musia odvá-
žiť odmietnuť jeho právny charakter“; „môžu tu existovať zákony so značnou mierou 
nespravodlivosti alebo spoločenskej škodlivosti, vtedy je nutné odmietnuť ich právny 
charakter, lebo existujú základné právne princípy, ktoré sú silnejšie ako akákoľvek 
právna normotvorba“; „kde sa nesleduje spravodlivosť, kde rovnosť (ktorá je jadrom 
spravodlivosti) je vedome negovaná normami pozitívneho práva, tak vtedy zákon ne-
predstavuje len nespravodlivé právo, ale vo všeobecnosti mu chýba právna kvalita“.3

3 Porovnaj RADBRUCH, G.: Rechtsphilosophie, in A. Kaufmann (ed) Gesamtausgabe vol 1 (Heidelberg: 
C. E. Müller Verlag, 1987), 97 [original 1st edition: 8 – 9].
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Právne dejiny a  aj realita dnešných dní nám však poukazujú na skutoč-
nosť, že to, aby právo zodpovedalo hodnotám spravodlivosti, je skôr nárokom, 
alebo lepšie povedané ideálnym stavom, ako faktickou realitou. A preto sa nám 
spontánne natíska otázka, čo v skutočnosti (de facto) právo je. Veď v realite je 
platné aj to právo, ktoré nie vždy zodpovedá princípom spravodlivosti. Realita 
je taká, že nijaký právny poriadok, ktorý vytvoril človek, nie je dokonalý a to 
preto, lebo hodnota spravodlivosti sa nedá vždy tak presne a evidentne vyčísliť, 
ako je to vo vedách, ktoré nazývame exaktné. Napriek tomu sa iusnaturalisti 
usilujú (a vždy usilovali) o nastolenie toho, čo je a čo nie je spravodlivé spôso-
bom, ktorý je všeobecne platný.

Rozdielne názory mysliteľov týkajúce sa toho, čo je a čo nie je spravodlivé 
alebo toho, čo je a nie je prirodzené dosvedčujú, že takáto snaha nemá pevné zá-
klady. Napríklad Kant (a vo všeobecnosti všetci moderní iusnaturalisti) za pri-
rodzenú považoval slobodu, ale Aristoteles za prirodzené považoval otroctvo. 
John Lock za prirodzené považoval súkromné vlastníctvo, ale pre socialistov 
inštitút najviac zhodný s prirodzenosťou bol inštitút spoločného vlastníctva. 
Uvedená rôznosť názorov vyplýva z toho, že termín prirodzenosti je termínom 
všeobecným a formálne neurčitým, ktorý nadobúda rozličné významy v závis-
losti od spôsobu akým sa používa. A keby termín prirodzenosti bol jednoznačný 
(t.j. bolo by jasné, ktoré náklonnosti človeka sú prirodzené a ktoré nie), i tak sa 
nedá vždy s istotou dedukovať, či daná náklonnosť je dobrá alebo zlá. Napríklad 
Hobbes a Mandeville4 boli za jedno v tom, že „mať prospech z niečoho“ je priro-
dzená náklonnosť človeka. Hobbes však zastáva názor, že táto náklonnosť vedie 
k rozpadu spoločnosti a preto je nutné ju tlmiť, kým Mandeville ju považuje za 
priaznivú a preto je nutné jej poskytnúť voľný priechod.

Ak pozorovanie prirodzenosti nám nedáva dostatočnú oporu na určenie 
toho, čo je a čo nie je spravodlivé a to všeobecne poznateľným spôsobom, tak 
redukcia platnosti normy na jej platnosť môže mať veľmi vážny následok: zniče-
nie jednej zo základných hodnôt, o ktoré sa opiera pozitívne (t.j. platné) právo 
– hodnoty istoty. Ak rozlišovanie medzi tým, čo je a čo nie je spravodlivé nie je 
univerzálne, je nutné si položiť otázku. Komu to náleží stanoviť? Možné odpo-
vede sú dve: a) buď tomu (alebo tým), ktorý je nositeľom moci; b) alebo všet-
kým občanom. Zdá sa, že náuka o prirodzenom práve, ktorá redukuje platnosť 
na spravodlivosť, je doktrínou viac hlásanou ako aplikovanou. 

4 Bernard Mandeville (1670 –  1733) autor ostrej satiry na vtedajšiu spoločnosť v  diele „Bájka 
o včelách“. Mandeville zobrazuje život v úli, kde prekvitajú neresti a zneužívanie, kde sa každý 
obyvateľ stará len o svoje záujmy. Jupiter, aby potrestal včely, urobí ich všetky čestnými. To vedie 
k úpadku úľa. Bájka sa končí slovami: Neresť je nevyhnutná ako hlad pre povzbudenie apetítu. Sama 
cnosť nemôže poskytnúť národom skvelú existenciu. Tí, čo by si želali obnoviť zlatý vek, museli sa zmieriť 
nielen s čestnosťou, ale aj s tým, že sa budú živiť žaluďmi.

6 POZITÍVNE PRÁVO

Opačná teória redukujúca spravodlivosť na platnosť je učenie nazývané 
právny pozitivizmus, ktorý svoj záujem sústreďuje len na štúdium platného 
práva a  to bez ohľadu na morálku, spravodlivosť, či sociálnu realitu podmie-
ňujúcu právo. Ak chceme kompletne pochopiť iuspozitivistickú doktrínu, tak 
musíme nahliadnuť do politického učenia Thomasa Hobbesa. Svojim výrokom 
„auctoritas, non veritas, facit legem“ (autorita a nie pravda tvorí zákon) sa pri-
blížil k teoretickým východiskám právneho pozitivizmu, kladúc dôraz na práv-
ny poriadok a istotu. Podľa Hobbesa neexistuje účinné kritérium na rozlíšenie 
spravodlivého od nespravodlivého ako to, ktoré je vo vôli panovníka (t.j. v po-
zitívnom zákone). Pre Hobbesa je vlastne pravdivé to, čo je spravodlivé, to čo 
je nariadené a to len na základe toho, že je to nariadené. A nespravodlivé je zas 
to, čo je zakázané, len na základe skutočnosti, že je to zakázané. Ako mohol 
Hobbes dôjsť k takémuto radikálnemu záveru? Hobbes bol v podstate dogmati-
kom a ako pre všetkých dogmatikov, tak aj pre neho platí, že záver sa vyvodzuje 
z premís. Prirodzeným stavom ľudí pred vznikom spoločnosti bola vojna všet-
kých proti všetkým („bellum omnium contra omnes“). Stav neobmedzenej slobo-
dy je podľa Hobbesa stavom anarchie. V prirodzenom stave bol človek človeku 
vlkom („homo homini lupus“). Bola tu minimálna istota a bezpečnosť ľudí. Preto 
bola uzavretá spoločenská zmluva na vytvorenie štátu, aby sa ľudia zaistili proti 
sebe. A tak prvým opravdivým zákonom pre Hobbesa bol zákon, ktorý nariaďo-
val hľadanie pokoja („pax est quaerenda“). Aby ľudia natrvalo a definitívne vyšli 
z neúnosného prirodzeného stavu, tak súhlasili s tým, že sa zrieknu práv, ktoré 
užívali v stave prirodzenosti a že ich prenesú na panovníka („pactum subiectio-
nis“). Pri prechode zo stavu prirodzenosti do stavu civilizovanosti, jedinci pre-
niesli na vládcu nielen svoje prirodzené práva, ale aj právo rozhodovať o tom, 
čo je a  čo nie je spravodlivé. A  preto od času uzatvorenia vzájomnej dohody 
(ktorú Hobbes nazýva štátom) neexistuje iné kritérium na rozlíšenie spravodli-
vého od nespravodlivého ako vôľa panovníka. Hobbesova teória je naviazaná na 
ideu čistej konvencionality morálnych hodnôt a teda aj hodnoty spravodlivosti, 
podľa ktorej neexistuje spravodlivý na základe prirodzenosti, ale len na zákla-
de konvenčnosti. V prirodzenom stave neexistoval spravodlivý a nespravodlivý, 
lebo neexistovali platné konvencie. V civilizovanom stave spravodlivý a nespra-
vodlivý spolunažívajú na základe spoločenskej zmluvy, ktorá dala vládcovi moc 
rozhodovať o tom čo je a čo nie je spravodlivé.

Hobbes tak platnosť určitej právnej normy od jej spravodlivosti nerozlišu-
je, lebo spravodlivosť a nespravodlivosť sa zrodili spolu s pozitívnym právom. 
Jeho teória tak redukuje spravodlivosť na silu, t.j. na nariadenie vládcu. Náuka, 
ktorá hovorí, že spravodlivosť je vôľa silnejšieho, bola v západnom myslení už 
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viac krát zavrhnutá. Asi najvýstižnejšie to vyjadril Jean Jacques Rousseau v jed-
nej svojej kapitole (Du droit du plus fort) svojho famózneho diela „O spoločenskej 
zmluve“: „Sila je moc fyzická: nevidím aká mravnosť z nej môže pochádzať. Poddať sa 
sile je úkon nevyhnutnosti, ale nie vôle: a nadovšetko je to úkon opatrnosti. V akom 
zmysle by mala existovať povinnosť? ... Ak pripustíme, že silou sa tvorí právo, tak 
účinok zamieňame s príčinou... A keďže najsilnejší má vždy pravdu, tak neostáva nič 
iného, len byť ešte silnejší...“5

Na záver tejto časti je teda nutné pripomenúť, že pozitivizmus vo svojej 
krajnej podobe má zjavné nedostatky: nezaoberá sa tým, či to, čo je vyjadrené 
v právnych normách pozitívneho práva je spravodlivé alebo nie; je čisto forma-
listický, čím sa z neho môže vytratiť axiologický a teleologický rozmer.

 
7 PRÁVNY REALIZMUS

Uvedený smer dáva akcent na efektivitu (t.j. reálnu účinnosť) právnych 
noriem. Jeho prívrženci vedú boj na dvoch frontoch: proti iusnaturalizmu (ako 
ideálnej právnej koncepcii) a tiež proti právnemu pozitivizmu v úzkom zmysle 
slova (ako formálnej právnej koncepcii). Tento smer nenesie len prívlastok „re-
álny“, ale aj „obsahový“ a to preto, lebo na právo nepozerá ako na realitu, ktorá 
má byť, ale na realitu aká v skutočnosti (t.j. efektívne) je. Inými slovami pove-
dané, na právo nehľadí ako na celok platných noriem, ale ako na normy, ktoré 
sú efektívne aplikované v určitej spoločnosti.

V dvadsiatom storočí sme zaznamenali viaceré hnutia patriace do uvede-
ného spektra. Spomenieme aspoň dve. Koncom 19. storočia sa v kontinentál-
nej Európe (najmä v Nemecku, Francúzsku a Škandinávii) objavili právni vedci, 
ktorí v reakcii na formalistický a idealistický prístup k právu formulovali učenie, 
ktoré dostalo názov sociologická škola práva. Hnutie vzniklo ako následok 
nesúladu medzi písaným právom obsiahnutým v zákonníkoch (písané právo) 
na jednej strane a spoločenskou realitou, ktorá vznikla po priemyselnej revo-
lúcii (účinne právo) na strane druhej. Najvýraznejším následkom uvedeného 
hnutia bolo naliehavé odvolávanie sa na sudcovské právo, t.j. na právo tvorené 
sudcami, ktoré je výsledkom neustálej právnej adaptácie konkrétnym a skutoč-
ným potrebám spoločnosti. Ide o akýsi nový dualizmus štátneho a voľného prá-
va, ktoré môžu byť v súlade ale i v rozpore. Voľné právo je založené na potrebách 
spoločnosti a  rozlišuje sa na individuálne a  spoločenské. Medzi významných 
predstaviteľov tzv. školy voľného práva“ patril Herman Kantorowicz (1877 
–  1940), ktorý kritizoval formalistický prístup pozitivistov a  často hovoril  

5 ROUSSEAU, J.J.: Du contrat social. Chapitre III: Du droit du plus fort, in: http://www.ac-grenoble.fr/
PhiloSophie/logphil/auteurs/rousstxt.htm

o  strete medzi zástancami vernosti zákona (pozitivistami) a  školou voľného 
práva. Za zakladateľa sociológie práva sa zvykne považovať rakúsky právny 
romanista Eugen Erlich (1862 – 1922), ktorý spolu s Filipom Heckom (1858 
– 1934) patrili do užšieho spektra reálnej alebo lepšie povedané záujmovej juri-
sprudencie. Sociológia práva dáva teda dôraz na skúmanie živého práva, práva 
ktoré nie je ustanovené v  právnych vetách, napriek tomu jedinci podľa neho 
konajú v dennom živote. Sociologicko-právna škola bola vo svojich počiatkoch 
extrémnou protiváhou právneho pozitivizmu, čo sa prejavovalo v  podceňo-
vaní a  až v  ignorovaní formy práva.6 Postupným vývojom sa krajné sociolo-
gické chápanie dostalo do prijateľnej rovnováhy (viď práce Jeana Carboniera  
a Niklasa Luhmana).

Ďalšie výrazne sa prejavujúce hnutie, ktorého činnosť bola zameraná na 
boj s právnym formalizmom a  to radikálnym až násilným spôsobom je škola 
amerického právneho realizmu, ktorá zdôrazňujúc reálne pôsobenie práva. Za 
právo považuje to, čo rozhodujú súdy a nezáleží na tom, kde je napísané. Za 
otca tejto školy možno považovať sudcu Najvyššieho súdu USA Olivera Wen-
della Holmesa (1841 – 1935), ktorý ako prvý pri výkone svojho sudcovského 
povolania poprel právny tradicionalizmus súdov a  zaviedol evolučnú inter-
pretáciu práva, ktorá viac reflektuje zmeny v oblasti spoločenského svedomia. 
Ďalšími predstaviteľmi boli Karl Nickerson Llewellyn (1893 – 1962) a Jerome 
Frank (1889 – 1957), podľa ktorého neexistuje objektívne právo, t.j. objektívne 
odvodené z určitých údajov. Možno hovoriť len o pravdepodobnom práve (ako 
môžeme očakávať, že rozhodne súd). Skutočné právo je to, ktoré je rozhodnuté 
sudcom. Frank týmto spôsobom narušil jeden z dôležitých princípov kontinen-
tálneho právneho poriadku a to právnej istoty.

Odhliadnuc od krajných prejavov právneho realizmu založeného na ty-
pickom americkom pragmatizme sociologický prístup k právu (ako reakcia na 
pozitivistické a normatívne teórie, ktoré nebrali do úvahy spoločenský kontext 
právnych noriem a ani reálnu spoločenskú situáciu) zohral dôležitú úlohu pri 
obrate právnej vedy smerom k  spoločenskej skutočnosti a  pomohol zabrániť 
kryštalizácii právnej vedy na dogmatizmus bez novátorského elánu.

6 Eugen Erlich požadoval, aby právo navždy odložilo smiešnu maškarádu abstraktnej tvorby pojmov 
a konštrukcií a aby ťažisko všetkého právneho vývoja nespočívalo v zákonodarstve, právnej vede, 
či v nachádzaní práva, ale v spoločnosti samej, ERLICH E.: Grundlegung der Soziologie des Rechts, 
München, Leipzig: Duncker & Humblot, 1913, 409 s.
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8 ZÁVER

Ako sme konštatovali v úvode, po 2. svetovej vojne vznikli v právnom mys-
lení snahy o  syntézu rôznych metodologických prístupov k  právu. Na jednej 
strane môžeme pozorovať vzkriesenie ideí prirodzeného práva (ktoré nadobú-
dajú konkrétnu podobu v ochrane a garancii ľudských práv), na strane druhej 
predstavitelia právneho pozitivizmu začali prekonávať legalistické oddeľovanie 
práva a morálky a akceptovať dôležitosť prirodzenoprávnej koncepcie. Okrem 
toho do právneho myslenia prenikli idey liberalizmu (resp. neoliberalizmu) 
a socializmu. Preto je na mieste, aby aj recentné právne myslenie poučené hod-
notami všetkých myšlienkových smerov, s historickým nadhľadom a komplex-
ne chápalo princípy, ktoré riadia právny systém, účinne hľadalo prostriedky 
na riešenie problémov právnej praxe a pohotovo poukazovalo na protirečenia 
a právne medzery v oblasti legislatívy. Plne súhlasíme s talianskym právnym te-
oretikom Norbertom Bobbiom, ktorý spor medzi iusnaturalizmom a právnym 
pozitivizmom považuje len za handrkovanie o slová, pretože pojem právo má 
v obidvoch kontextoch rozdielny význam. Podľa neho sa sporom týchto dvoch 
koncepcií zbytočne rozptyľujú sily. Predstavujú dva extrémne póly teórií, medzi 
ktorými majú miesto i ďalšie prostredné teórie.

POKUS TRESTNÉHO ČINU 
V MEDZIVOJNOVOM ČESKOSLOVENSKU

Miroslav Fico

Abstrakt: Príspevok prezentuje historicko-právnu analýzu inštitútu pokusu 
trestného činu v  období medzivojnového Československa. Po vzniku Česko-
slovenskej republiky platil na našom území v  oblasti trestného práva právny 
dualizmus. Autor vo svojom článku analyzuje právnu úpravu pokusu trestného 
činu, a to v oboch právnych úpravách. Vo svojom článku sa zameriava na opis 
jednotlivých znakov pokusu v uvedenom období, poukázanie na spoločné prv-
ky príp. rozdiely. Autor sa v článku zároveň snaží o zachytenie snáh o unifikáciu 
odvetvia trestného práva.

Kľúčové slová: Pokus trestného činu, príprava na trestný čin, unifikácia trest-
ného práva, medzivojnové Československo.

Abstract: The study presents historical–legal analysis of the institute of at-
tempt in criminal offence in the period of interwar Czechoslovak republic. The 
field of criminal law applied legal dualism in our country after the formation of 
the Czechoslovak Republic. Author analyses in its article the legislation of facts 
of a case related to the attempt of criminal offence, in both of the legislations. 
The article is focused on the description of particular features of the attempt 
within the specified time period, their mutual comparison, referring to com-
mon features or differences. The author tries to depict all efforts to unify the 
field of criminal law. 

Key words: Attempt of criminal offence, preparation of criminal offence, uni-
fication of criminal law, interwar Czechoslovakia.

1 ÚVOD

V prípade naplnenia všetkých znakov skutkovej podstaty trestného činu 
je trestný čin dokonaný. V určitých prípadoch (často zložitejších trestných či-
nov) sa stretávame pred samotným dokonaním trestného činu s fázami, ktoré 
smerujú ku dokonaniu činu a ktoré sa označujú ako vývojové štádiá trestné-
ho činu. Teória trestného práva v súvislosti s vývojovými štádiami trestného 
činu už pomerne dlhé obdobie pojednáva o  príprave na trestný čin, pokuse 
trestného činu a dokonaní, teda naplnení všetkých znakov skutkovej podstaty  
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trestného činu. Pokus trestného činu predstavuje vo vede trestného práva prob-
lematiku, ktorá nie je hodnotená jednotne. Jednotlivé právne úpravy sú rôzne, 
rôznym spôsobom sa vyvíjali názory právnych teoretikov na základné teore-
tické vymedzenie pokusu, jeho trestnosť či otázky nespôsobilého pokusu. Ku 
všeobecnému vymedzeniu trestnosti pokusu prispela podľa niektorých autorov 
ako prvá stredoveká talianska veda trestného práva.1 Predmetný inštitút na-
šiel svoje „vyjadrenie“ a  rozpracovanie aj v  právnom poriadku medzivojnovej 
Československej republiky. V  predloženom článku sa pokúsim o  poskytnutie 
pohľadu resp. čiastočnej analýzy jeho úpravy v tomto období, a to jednak z po-
hľadu stavu právneho dualizmu, a teda právneho zakotvenia v predchádzajúcej 
úprave práva uhorského a rakúskeho, z pohľadu prvých pokusov o unifikovanie 
(a kodifikáciu) oblasti trestného práva na našom území a ich premietnutia do 
navrhovaných zmien právnej úpravy pokusu trestného činu, ako aj z hľadiska 
aplikácie tohto inštitútu v praxi. 

2 PRÁVNA ÚPRAVA POKUSU A JEHO APLIKÁCIA V PRAXI

Po vzniku Československej republiky bol 28. októbra 1918 prijatý zákon 
č.  11/1918 Zb. o  zriadení samostatného štátu československého. Táto tzv. 
recepčná norma, ktorej autorom bol JUDr. A. Rašín2 vo svojom čl. 2 stano-
vila, že „všetky doterajšie zemské a  ríšske zákony a nariadenia zostávajú dočasne 
v  platnosti“. Národný výbor teda za účelom toho, aby „nenastali zmätky a  bol 
upravený nerušený prechod ku novému štátnemu životu“ aj v  oblasti trestného 
práva zachoval dovtedajší stav. V Čechách po vzniku republiky teda (v zásade) 
platili rakúske právne predpisy, a  to vo vzťahu k  inštitútu pokusu a  trestné-
mu právu hmotnému hlavne zákonník č. 117/1852 ř. z. o zločinoch, prečinoch 
a priestupkoch, ktorý upravoval pokus vo svojom § 8 až §11. Na území Sloven-
ska platili predpisy uhorské, hlavne zák. čl. V/1878 – Trestný zákon o zločinoch  
 

1 V tejto súvislosti pozri napr. SOLNAŘ, V.: Základy trestní zodpovědnosti (Systém československého 
trestního práva), Academia Praha, 1972, str. 257, kde autor v súvislosti so stredovekou talianskou 
právnou vedou hovorí o  rozpracovaní troch znakov, a  to: cogitare, ad actum procedere, non 
perducere ad afectum. Zaujímavý pohľad na historický vývoj predmetného inštitútu v stredoveku 
podáva tento autor aj v inom svojom diele, pozri SOLNAŘ, V.: Z dějin českého zemského práva 
trestního, Nákladem vydavatelovým – v komisi knihk. Bursík a Kohout, Praha, 1921, str. 7 – 8.

2 Pozri napr.: GRONSKÝ, J.: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I 1914 
– 1945, Nakladatelství Karolinum, Praha 2005, str. 40., HORÁK, O.: Trestní právo medziválečného 
Československa (Vybrané otázky), In:  Československé trestní právo v  proměnách věkú, 
Masarykova univerzita, Brno, 2009, str. 77., alebo SCHELLE, K.: Organizace československého 
státu v meziválečném období, Eurokódex Bohemia a. s., Praha, 2006, str. 26 – 30.

a prečinoch, ktorý upravoval pokus v § 65 až § 68 a zák. čl. XL/1879 – Trestný  
zákonník o priestupkoch.3

Trestný zákonník o zločinoch a prečinoch – zák. čl. V/1878 – (ďalej aj ako 
„uhorský trestný zákon“) upravoval inštitút pokusu vo svojej Hlave IV. v § 65 až 
§ 68. Uhorské právo pod vplyvom klasickej školy trestného práva vychádzalo pri 
základnom koncepčnom vymedzení pokusu z objektívnej teórie. Jej podstatou 
bolo, aby páchateľ pokusu objektívne nebezpečným činom chcel realizovať svoj 
úmysel dokonať trestný čin. Právni teoretici v predmetnej koncepcii pokusu vi-
deli okrem iného aj určitú záruku proti (neprimeranému) rozširovaniu pojmu 
pokusu.4 Podobne tak napríklad profesor Albert Milota tvrdil, že „podľa objek-
tívnej teórie sa vyžaduje, aby páchateľove konanie bolo objektívne spôsobilé vyvolať 
výsledok (...) na stanovisku objektívnej teórie stojí slovenský trestný zákon, ktorý 
priamo vyžaduje, aby páchateľova činnosť bola začiatkom zamýšľaného trestného či-
nu.“5 Uhorský trestný zákon vo svojom § 65 ods. 1 teda za pokus začatého zlo-
činu alebo prečinu označoval konanie, ktorým vykonanie zamýšľaného zločinu 
alebo prečinu bolo začaté, ale nebolo dokončené.

Subjektívne teórie naproti tomu vychádzajú a kladú dôraz na subjektívnu 
stránku pokusu, nemožnosť dokonania trestného činu v zásade nezbavuje pá-
chateľa trestnej zodpovednosti. Profesor Karlovej Univerzity August Miřička 
v tejto súvislosti problematiku čiastočne pre čitateľa „zjednodušuje“ a uvádza, 
že „subjektívna teória kladie váhu na nebezpečnosť páchateľa, objektívna teória na 
nebezpečnosť činu.“6 Zosilňovanie represie aj v oblasti trestnosti pokusu, rozpra-
covanie rôznych foriem subjektívnych teórií pokusu, ktoré znamenali podstat-
né rozšírenie tohto pojmu sa spája aj s obdobím pôsobenia tzv. pozitivistickej 
resp. sociologickej školy, ktorá sa začala vo väčšej miere zaoberať subjektívny-
mi elementami (osobou páchateľa) trestnej činnosti.7 Nie je možné konštato-
vať, že uhorská a rakúska úprava by stáli vo všetkých aspektoch posudzovania 
resp. hodnotenia pokusu trestného činu úplne jednoznačne a nezmieriteľne na 

3 V  súvislosti s  recepčnou normou a  unifikáciou práva pozri napr.: GÁBRIŠ, T.: Právo a  dejiny 
(Právnohistorická propedeutika), Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Slowakov w Polsce, 
Kraków, 2012, str. 199 a nasl., v ktorej autor okrem analýzy problematiky poukazuje aj na práce 
rôznych autorov zamerané na predmetnú problematiku.

4 SOLNAŘ, V.: Základy trestní zodpovědnosti (Systém československého trestního práva), 
Academia Praha, 1972, str. 257.

5 MILOTA, A.: Trestní právo hmotné, Nákladem A. Bartoška a spol., Bratislava, 1921, str. 53.

6 MIŘIČKA, A.: Trestní právo hmotné (část obecná i zvláštní), Nákladem spolku československých 
právnikú „VŠEHRD“, Praha, 1934, str. 72.

7 Pozri napr. SOLNAŘ, V. – FENYK, J. – CÍSAŘOVÁ, D.: Základy trestní odpovědnosti. Nakladatelství 
Orac, Praha 2004, str. 328.
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odlišných koncepciách. Avšak práve načrtnutá základná „odlišnosť“ vytvárala 
hlavný rámec, s ktorým bolo potrebné sa „vyrovnať“ pri aplikácii predmetných 
ustanovení v praxi (ako aj pri neskorších snahách o unifikáciu trestného práva 
v Československej republike).

S  posudzovaním otázky pokusu trestného činu súvisela aj problematika 
prípravy resp. prípravného konania. Právna úprava, ako aj veda trestného práva 
vo všeobecnosti považovali (na rozdiel od právnej úpravy platnej na území Slo-
venskej republiky v súčasnosti) prípravu trestného činu za beztrestnú. Uhorský 
trestný zákon prípravu (a jej úpravu (bez)trestnosti) vo svojich ustanoveniach 
legálne nedefinoval. Rakúsky zákonník č. 117/1852 ř. z. v § 11 v súvislosti so 
zločinným úmyslom uvádzal, že pre myšlienky, alebo vnútorný úmysel nie je 
možné robiť nikoho zodpovedným, ak nebolo realizované žiadne vonkajšie zlé 
konanie, alebo nedošlo k opomenutiu niečoho, čo zákony vyžadujú. Príprava 
bola v oboch úpravách trestná iba v prípadoch, kde zákon vyslovene už určitú 
formu prípravného konania prehlásil za trestnú.8 

Aj napriek uvedenej skutočnosti o beztrestnosti prípravného konania, sa 
otázka prípravy, pokusu a ich vzájomného vzťahu ako vývojových štádií trestné-
ho činu, nepochybne vo vede trestného práva javila byť čiastočne rozporuplnou. 
Uvedené platí najmä vzhľadom na potrebu rozlíšenia, kedy pôjde o konanie prí-
pravné a kedy už o pokus trestného činu. Jednoznačne určená hranica medzi 
pokusom a prípravou určená nebola, čo v zásade reflektovala väčšina právnych 
teoretikov vtedajšieho obdobia. Teoretické a aj praktické vymedzenie prípravy 
a pokusu sa javilo byť problematické. Profesor Jozef Prušák tak napríklad uzná-
val predmetnú problematickosť určenia rozdielov medzi prípravou a pokusom. 
Poznávanie pojmových znakov, ktoré rozlišujú pokus od prípravy a ktoré v ko-
nečnom dôsledku poukazujú na formálne rozdiely, považoval však za spôsobi-
lé (v predmetnej otázke) na poukázanie rozdielov medzi nimi. Pri rozlišovaní 
medzi predmetnými inštitútmi sa opiera pri vymedzení oboch aj o pojem „vše-
obecnej skúsenosti“. V  tejto súvislosti vymedzuje pokus ako „štádium činnosti, 
v ktorom sa páchateľ k činu už tak priblížil, že zo stanoviska všeobecnej skúsenosti 
nie je možné viac pochybovať o tom, že čin, ak bude môcť, skutočne vykoná, t.j. že 
v rozhodujúcom okamžiku rovnako tak bude chcieť.“9 Podobne tak prof. A. Milota 

8 Takýmito prípadmi boli napr. ustanovenia § 156 a §157 zák. čl. V/1878 – spolčenie sa a výzva 
na vzburu, § 288 zák. čl. V/1878 – spolčenie na vraždu, § 5 zákona č. 269/1919 Zb. o falšovaní 
peňazí a cenných papierov – príprava na falšovanie peňazí, § 2 zákona č. 50/1923 Zb. na ochranu 
republiky –  príprava úkladov alebo §  9 zákona č.  50/1923 Zb. z. a  n. na ochranu republiky 
– spolčenie k útokom na ústavných činiteľov.

9 PRUŠÁK, J.: Rakouské právo trestní (díl všeobecný), Nákladem spolku československých právnikú 
„VŠEHRD“, Praha, 1912, str. 118.

poukazoval na neurčitú hranicu medzi pokusom a prípravou, ktorú bolo podľa 
jeho slov potrebné riešiť podľa konkrétneho prípadu. „Zpravidla berieme pri tom 
do úvahy to, či bol výsledok blízky, alebo ešte vzdialený a či už začala vlastná trestná 
činnosť.“10 Podobne sa k tejto problematika stavia aj prof. A. Miřička, ktorý tiež 
poukazuje okrem iného aj na „pochybnú hranicu“, a to z hľadiska teoretického, 
ako aj praktického. Nesporne zaujímavou je v tejto súvislosti aj jeho úvaha, pod-
ľa ktorej je pre určovanie prípadov kedy pôjde o prípravu a kedy už o pokus trest-
ného činu rozhodujúce, či je predmetná záležitosť vyhodnocovaná z pohľadu te-
órie objektívnej alebo subjektívnej. „Podľa subjektívnej teórie je možné považovať 
konanie za prípravu, ak sa ním ešte neprejavuje dostatočná ozajstnosť a rozhodnosť 
zločinného úmyslu; podľa objektívnej teórie, ak konanie neznamená ešte začiatok 
realizácie alebo ak nie je objektívne nebezpečné.“11 Uhorské právo vychádzalo pri 
pokuse z teórie objektívnej. Rakúska právna úprava nebola vystavaná tak jed-
noznačne v prospech objektívnej teórie a bolo možné čiastočne zastávať sta-
noviská oboch základných konceptov. Definícia pokusu (ani dokonaného činu) 
nebola upravená v rakúskom trestnom zákone, rozlíšenie pokusu, prípravy či 
dokonania trestného činu sa „ponechalo“ na právnu vedu a následne prax. Ra-
kúsky zákonník č. 117/1852 ř. z. v § 8 stanovil, že k zločinu nie je potrebné, aby 
čin bol skutočne dokonaný. Už pokus zlého skutku bol za dodržania zákonných 
požiadaviek považovaný za zločin, a to za predpokladu, že k dokonaniu zločinu 
nedošlo pre nemohúcnosť, vonkajšiu prekážku alebo náhodu. Profesor Solnař 
tak napríklad uhorskú úpravu pokusu považuje za ovplyvnenú liberálnymi ná-
zormi pokrokovej buržoázie, a v porovnaní s obdobím feudálnym (ktoré malo 
široké vymedzenie vnímania pokusu), hodnotí túto koncepciu relatívne kladne. 
Úpravu rakúsku čiastočne vyhodnocuje ako úpravu, ktorá má ideové zakotvenie 
v období absolutizmu, aj keď ide o absolutizmus osvietenský.12

Právnu úpravu pokusu, názory a  postoje právnej vedy reflektovala aj 
prax. Aplikácie v  praxi bola v  súvislosti „určovania“ hranice medzi pokusom 
a prípravou (a teda (aj) priklonenie sa čiastočne ku konceptu teórie subjektív-
nej resp. objektívnej) veľmi dôležitá aj vzhľadom na uvádzanú beztrestnosť  
 

10 MILOTA, A.: Trestní právo hmotné, Nákladem A. Bartoška a spol., Bratislava, 1921, str. 53.

11 MIŘIČKA, A.: Trestní právo hmotné (část obecná i zvláštní), Nákladem spolku československých 
právnikú „VŠEHRD“, Praha, 1934, str. 78.

12 SOLNAŘ, V.: Základy trestní zodpovědnosti (Systém československého trestního práva), 
Academia Praha, 1972, str. 258 – domnievam sa, že predmetné hodnotenie je vhodné vnímať (aj) 
v súvislostiach začlenenia v predmetnom diele, a teda opisu vývoja inštitútu pokusu autorom, kde 
predmetné stručné vývojové fázy autor (aj vzhľadom na okolnosti a „dobu“ písania predmetnej 
knihy) vykresľuje ako „vývoj buržoázneho trestného práva“, „obdobie imperializmu“ a pod.
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prípravy. Rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu Československej republiky  
sa vo viacerých prípadoch prikláňala na stranu subjektívnych teórií. 

Najvyšší súd tak napríklad riešil sťažnosť odsúdeného voči rozsudku, na 
základe ktorého bola manipulácia odsúdeného so zásuvkou na skrinke a  vy-
tiahnutie dosky, ktorá ju zakrývala, vyhodnotená ako pokus trestného činu 
krádeže.13 Sťažnosť odsúdeného sa snažila preukázať iba beztrestné prípravné 
konanie. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu bol úmysel obžalovaného jasne 
vyjadrený v jeho činnosti a „rozdiel medzi pokusom a prípravným konaním nie je 
v tom, ako ďaleko sa činnosť priblížila k (trestnému) cieľu, ale iba v tom, či zlý úmysel, 
napriek tomu, že trestný cieľ nebol dosiahnutý, našiel v konaní zreteľné vyjadrenie.“14

V prípade iného rozhodnutia Najvyššieho súdu napadol odsúdený rozsu-
dok, na základe ktorého bol odsúdený za pokus trestného činu krádeže. Od-
súdený bol opakovane prichytený zamestnancom železníc s prázdnym vrecom 
pri vagóne s uhlím. Skutočnosť, že sa nepreukázalo úplne presne aká bola bez-
prostredná vzdialenosť tejto osoby od vagónu, nepovažoval Najvyšší súd za 
rozhodujúcu. Sťažnosť odsúdeného, na základe ktorej sa snažil preukázať, že 
išlo iba o prípravu na krádež, a teda, že je potrebné jeho konanie považovať za 
beztrestné, vyhodnotil Najvyšší súd ako bezdôvodnú, dôvodiac, že „rozlišujúci 
znak pokusu a prípravného konania nespočíva vo väčšom alebo menšom priblížení sa 
k cieľu zakázanému trestným zákonom, ani v tom, či obsahuje páchateľov čin viac ale-
bo menej podmienok pre dosiahnutie cieľa; ale iba v tom, či sa prejavil k dosiahnutiu 
cieľa páchateľov úmysel dostatočne jasne vo vonkajšom deji...“15

Podobne tak rozhodol Najvyšší súd vo svojom rozhodnutí zo dňa 4. júla 
1921, keď konštatoval, že: „pri rozlišovaní pokusu od prípravného konania je 
potrebné vziať na zreteľ hlavne to, nakoľko sa v  páchteľovej činnosti prejavil jeho  
zločinný úmysel.“16

Čiastočné odlišnosti je možné badať v skúmaných právnych úpravách tý-
kajúcich sa koncepcie trestania za pokus. Podľa uhorskej právnej úpravy platnej 
na Slovensku sa má pokus v súlade s ustanovením § 66 trestného zákona vždy 
trestať miernejšie ako dokonaný zločin alebo prečin. Podľa § 66 ods. 2 uhorské-
ho trestného zákona možno trest za pokus uložiť i pod najnižšiu hranicu trest-
nej sadzby, stanovenej na dokonaný zločin alebo prečin, je možné dokonca ulo-
žiť i miernejší druh trestu, ako ktorý je uvedený v zákone. Predmetná koncepcia 

13 Zm I 70/27, č. 2805/1927.

14 Tamtiež.

15 Kr I 591/22, č. 1277/1923.

16 Kr I 937/20, č. 500/1921.

miernejšieho trestania pokusu mohla nastoliť otázku jej vzťahu ku ustanoveniu 
§ 92 Tr. z., ktoré upravovalo poľahčujúce okolnosti.17 Zmiernenie trestu podľa 
§ 66 sa dá v tomto prípade kumulovať so zmiernením podľa § 92 Tr. z.18

Tretí odsek § 66 Tr. z. stanovoval, že v prípadoch kde sa stanoví v zákone 
na dokonaný zločin trest smrti alebo doživotnej trestnice, nech je pokus potres-
taný trestnicou dočasnou; táto však nesmie byť pri zločinoch trestných smrťou 
kratšia ako päť rokov, pri zločinoch trestných doživotnou trestnicou kratšia  
ako tri roky.

Právna úprava ďalej stanovovala, že sa má v zásade trestať iba pokus zloči-
nu. Pokus prečinu bol trestný iba tam, kde to zákon výslovne stanovoval vo svo-
jej osobitnej časti. Pokus priestupku v súlade s ust. § 26 ods. 2 zák. čl. XL/1879, 
Trestného zákonníka o priestupkoch, trestný nebol.19 

Rakúska právna úprava naproti tomu považovala za trestný pokus u všet-
kých úmyselných trestných činov, a teda trestala aj prečiny a priestupky, keď 
tieto nemali byť trestné iba v prípade výnimiek výslovne upravených v trest-
nom zákone, alebo pokiaľ nevyplývali zo zvláštnej povahy prečinu alebo 
priestupku.20 Základná rakúska koncepcia vychádzala z toho, že pokus má byť 
trestaný rovnako ako dokonaný trestný čin. Okolnosť, že nedošlo ku dokonaniu 
trestného činu, ale iba ku pokusu, bola vnímaná „iba“ ako poľahčujúca okolnosť, 
ktorá vyplývala z povahy skutku. Podľa § 47 písm b) zák. č. 117/1852 ř. z. išlo 
o poľahčujúcu okolnosť vzhľadom k povahe skutku v tej miere, „ako ďaleko ešte 
bolo od pokusu k dokonaniu zločinu.“

Načrtnuté rozdielne koncepcie boli predmetom viacerých odborných pole-
mík. Profesor A. Miřička tak napríklad vo svojej učebnici trestného práva hmot-
ného konštatuje, že „uhorský“, ako aj nemecký koncept miernejšieho tresta-
nia pokusu než dokonaného trestného činu „odporuje zásade zodpovednosti  

17 Podľa § 92 ods. 1 uhorského tr. z. ak sú poľahčujúce okolnosti tak závažné alebo početné, že by 
aj najnižšia výmera trestu určeného na čin bola nepomerne ťažká, môže byť uvedený druh trestu 
znížený na najnižšiu mieru, a keby aj tá bola príliš prísna, môže byť uložený namiesto dočasnej 
trestnice žalár, namiesto žalára väzenie a  namiesto väzenia peňažný trest, a  to aj v  najnižšej 
výmere týchto druhov trestov. 

18 MILOTA, A., NOŽIČKA, J.: Trestné zákony zeme Slovenskej a Podkarpatoruskej, Guskova sbírka 
komentovaných zákonu republiky Československé, Kroměříž, 1931, str. 27. 

19 Napriek predmetnej úprave v Trestnom zákonníku o priestupkoch, pojali niektoré neskôr prijaté 
zákony do svojich ustanovení aj prípady, v  ktorých sa upravovala aj trestnosť priestupku; išlo 
napr. o ust. § 18a ods. 4 zákona č. 215/1919 Zb. o zabratí veľkého majetku pozemkového (tzv. 
záborový zákon), § 26 ods. 2 zákona č. 568/1919 Zb. o trestaní vojnovej úžery alebo § 11 zákona 
č. 7/1924 Zb. o ochrane československej meny a obehu zákonných platidiel.

20 § 239 zákona č. 117/1852 ř. z. o zločinoch, prečinoch a priestupkoch.
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za vinu“21, argumentujúc napríklad situáciou, kde náhodná okolnosť toho, že 
guľka páchateľa sa odrazí od hodiniek obete, má mať vplyv na trestnosť pokusu 
vraždy napriek tomu, že vinník nemôže svoju vinu už zmierniť. Naproti tomu 
však aj v  českej odbornej spisbe nachádzame názory, ktoré „správnosť stano-
viska (rakúskeho) trestného práva“ považujú za „sporné“. Profesor Josef Prušák 
vo svojej učebnici rakúskeho trestného práva poukazuje na „pokrokovejšie smery 
v kriminálnej vede“.22 Tieto si osvojili zásadu miernejšieho trestania pokusu, a to 
napr. v prípadoch, keď skutočná škoda nebola vôbec spôsobená, odkazujúc aj 
na rímsku zásadu minima non curat praetor.

Uhorská právna úprava upravovala aj prípady beztrestnosti pokusu. V sú-
lade s § 67 trestného zákona sa pokus netrestal (1) ak upustil páchateľ z vlast-
ného popudu od dokonania začatého zločinu alebo prečinu; alebo (2) ak zame-
dzil výsledok náležiaci ku skutkovej podstate zločinu alebo prečinu z vlastného 
popudu prv, ako jeho čin vyšiel najavo. Upustenie od dokonania začatého zloči-
nu (alt. 1) prichádza do úvahy pri pokuse neukončenom. Zamedzenie výsledku 
náležiacemu ku skutkovej podstate (alt. 2) prichádza (ako podmienka beztrest-
nosti pokusu) do úvahy pri pokuse ukončenom, kde už páchateľ vykonal všetko, 
čo podľa svojho úmyslu vykonať chcel a mohol.

Rakúska právna úprava takúto výslovnú legálnu definíciu nemala. Teória 
„vnímanie“ dobrovoľného ustúpenia od dokonania trestného činu „odvodzo-
vala“ čiastočne od § 8 tr.z. podľa ktorého je už pokus trestného činu zločinom 
a (...) k dokonaniu zločinu však iba pre nemohúcnosť, pre vonkajšiu prekážku 
alebo pre náhodu nedošlo. Ide v zásade o všeobecnú podmienku trestnosti po-
kusu, kde k dokonaniu činu (a teda k realizácii pokusu) nedôjde kvôli príčinám, 
ktoré sú nezávislé na páchateľovej vôli. Ak čin nie je dokonaný z vlastnej vôle 
a  iniciatívy páchateľa, predmetné konanie nebude trestné. Zákonodarca teda 
v ustanovení § 8 rakúskej úpravy formuloval prípady, pri ktorých nie je možné 
vôbec o dobrovoľnom ustúpení od dokonania trestného činu uvažovať. Dobro-
voľnosť konania predstavovala podmienku beztresnosti. 

Ustanovenie o beztrestnosti pokusu podľa § 68 uhorského trestného zá-
kona nevylučuje, aby niekto bol potrestaný za nedokonaný čin, keď nemôže byť 
síce potrestaný za pokus podľa § 67, ak však tvorí jeho jednanie predsa skutkovú 
podstatu niektorého trestného činu. Rakúska právna úprava tento prípad tzv. 
kvalifikovaného (alebo aj zloženého) pokusu v zákone priamo neupravovala. 

21 MIŘIČKA, A.: Trestní právo hmotné (část obecná i zvláštní), Nákladem spolku československých 
právnikú „VŠEHRD“, Praha, 1934, str. 78.

22 PRUŠÁK, J.: Rakouské právo trestní (díl všeobecný), Nákladem spolku československých právnikú 
„VŠEHRD“, Praha, 1912, str. 124.

Najvyšší súd Československej republiky vo viacerých prípadoch reflekto-
val načrtnuté vnímanie beztrestnosti pokusu vo svojej rozhodovacej činnosti. 
V rozhodnutí z 13. mája 1930 v tejto súvislosti konštatoval, že „podstata pokusu 
trestného činu spočíva v tom, že nedošlo ku páchateľom zamýšľanému výsledku z prí-
činy, ktorá je nezávislá na páchateľovej vôli.“23, a teda poukázal na „všeobecné“ dô-
vody nedokonania trestného činu. V skúmanom rozhodnutí Najvyššieho súdu 
tento vyhodnotil skutočnosť, že nedošlo ku dokonaniu trestného činu (v tomto 
konkrétnom prípade vyhovel sťažnosti obžalovaného), tak, že predmetné ne-
dokonanie trestného činu (v skúmanom prípade pokusu o sobáš za podmienky, 
keď už obžalovaný mal jednu manželku) spočíva v dobrovoľnom upustení od 
ďalšieho konania obžalovaného, pričom meritom sporu bola otázka, či je mož-
né upustiť od dokonania trestného činu nečinnosťou resp. nekonaním, alebo sa 
na upustenie od dokonania od trestného činu vyžaduje aktívne konanie pácha-
teľa. Najvyšší súd konštatoval, že „aj dobrovoľnému upusteniu od pokusu je možné 
dať vonkajší výraz nielen výslovným prehlásením, ale prípadne aj konkludentným ko-
naním, alebo samotnou nečinnosťou alebo opomenutím.“24 Obžalovaný teda na vý-
zvu farára (ktorou tento podmieňoval ohlášky a následný sobáš obžalovaného) 
na predloženie krstného listu nereagoval, tento nepredložil (hoci ho predložiť 
mohol), čo teda Najvyšší súd vyhodnotil ako dobrovoľné upustenie od pokusu 
trestného činu majúc za to, že „pre dobrovoľné upustenie od pokusu zločinu (...) 
stačí, ak nepredloží páchateľ farárovi požadovaný krstný list napriek tomu, že tak 
vykonať mohol.“25

Na skutočnosť, že pri neukončenom pokuse trestného činu (páchateľ ešte 
nevykonal všetko čo chcel) sa na dobrovoľné upustenie (ako podmienku bez-
trestnosti pokusu) vyžaduje upustenie od páchateľovho konania z jeho vlastnej 
vôle, poukázal Najvyšší súd aj v prípade súdnej praxe z 22. marca 1930. Najvyšší 
súd vo veci sťažnosti obžalovaných proti rozhodnutiu Krajského súdu v Prahe, 
na základe ktorého boli uznaní vinnými zo zločinu pokusu krádeže konštatoval, 
že „Ak ide o  pokus neskončený, je možné hovoriť o  dobrovoľnom upustení od 
pokusu iba v prípade, ak páchateľ nepokračoval v protizákonnej činnosti zo svo-
jej vôle; upustil iba z vlastnej vôle od zločinného zámeru a rozhodnutia, a nie, 
ak bolo upustenie realizované vonkajšou prekážkou“26 (v predmetnom prípade 
kôli vyrušeniu policajnými strážnikmi).

23 Zm I 860/29, č. 3871/30.

24 Zm I 860/29, č. 3871/30.

25 Tamtiež.

26 Zm I 45/30, č. 3820/1929.
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Uhorská ani rakúska právna úprava sa priamo nezaoberali problematikou 
tzv. nespôsobilého pokusu. Právna veda a prax v súvislosti s nespôsobilým po-
kusom vychádzali z nespôsobilosti absolútnej alebo relatívnej. Absolútna ne-
spôsobilosť prichádzala do úvahy na (1) absolútne nespôsobilom predmete a/
alebo (2) absolútne nespôsobilými prostriedkami. Relatívne nespôsobilý pokus 
mohol byť tiež realizovaný na (1) relatívne nespôsobilom predmete a/alebo (2) 
relatívne nespôsobilými prostriedkami. Právna teória v medzivojnovom Česko-
slovensku aj pri vnímaní nespôsobilého pokusu nebola jednotná, súc ovplyvne-
ná základným koncepčným vnímaním pokusu, vychádzajúc z teórie objektívnej 
alebo subjektívnej. Objektívne teórie vo všeobecnosti vychádzali z názoru, že 
iba pokus relatívne nespôsobilý je objektívne nebezpečný, a teda, že iba tento 
by mal byť trestný. Subjektívne teórie považovali za trestný každý pokus, teda 
aj pokus absolútne nespôsobilý. 

Rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu sa však vo vyhodnotení nespôso-
bilého pokusu prikláňala k objektívnej teórii. Niektorí odborníci vedy trestného 
práva poukazovali v tejto súvislosti na skutočnosť, že teória a prax neboli v roz-
lišovaní subjektívnych a  objektívnych teórií pokusu celkom dôsledné. Zatiaľ 
čo pri vymedzovaní hraníc medzi pokusom a prípravou vychádzala prax skôr 
z teórie subjektívnej (predmetnú koncepciu považovali niektorí právni teoretici 
za zrejmý rozpor s genézou príslušných ustanovení), v otázke nespôsobilosti 
pokusu sa Najvyšší súd prikláňal skôr k teórii objektívnej, ktorá sa obmedzo-
vala na trestanie pokusu relatívne nespôsobilého.27 Takto ustálenú rozhodova-
ciu prax kritizoval napr. profesor A. Miřička, opierajúc svoju argumentáciu aj 
o (v článku už v súvislosti s trestaním pokusu uvádzanú) „zásadu zodpovednosti 
za vinu“. Podľa A. Miřičku je vhodné v súlade so „správnejšou subjektívnou teó-
riou“ považovať aj pokus absolútne nespôsobilý za trestný, ak sa ním „dostatočne 
prejavila ozajstnosť a rozhodnosť zločinného úmyslu.“28

Presadzovanie objektívnej teórie v  súvislosti s  nespôsobilým pokusom 
v rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu vyplýva napríklad z rozhodnutia zo 
dňa 12. marca 1921, kde sa v konkrétnom prípade posudzoval skutok falšova-
nia lístka z čistiarne. Obžalovaný sa na základe falošného lístka pokúšal z čis-
tiarne vyzdvihnúť cudzie košele, pracovníčka čistiarne však aj vďaka svojej opa-
trnosti falšovanie rozpoznala a  košele obžalovanému nevydala. Najvyšší súd 
v súvislosti s otázkou nespôsobilého pokusu konštatoval, že „trestnosť pokusu je 

27 SOLNAŘ, V.: Základy trestní zodpovědnosti (Systém československého trestního práva), Academia 
Praha, 1972, str. 267 a takmer totožne (pochopiteľne): SOLNAŘ, V. – FENYK, J. – CÍSAŘOVÁ, D.: 
Základy trestní odpovědnosti. Nakladatelství Orac, Praha 2004, str. 338.

28 MIŘIČKA, A.: Trestní právo hmotné (část obecná i zvláštní), Nákladem spolku československých 
právnikú „VŠEHRD“, Praha, 1934, str. 76.

vylúčená iba v prípade, ak bol pokus realizovaný prostriedkami úplne a bez výnimky, 
teda za každých okolností (in abstracto) nespôsobilými. Ak spočíva príčina neúspechu 
len v okolnosti toho ktorého prípadu (ako spôsobu realizácie, opatrnom počínaní si 
osoby, ktorá mala byť v prípade pokusu uvedená do omylu a pod.), potom trestnosť 
pokusu nemôže byť vylúčená.“29 Práve opatrnosť zodpovednej pracovníčky čistiar-
ne zabránila v skúmanom prípade vydaniu košelí, obžalovaný predložil lístok, 
ktorý nebol vyplnený úplne správne. Najvyšší súd teda síce v predmetnom prí-
pade uznal trestnosť pokusu obžalovaného, v právnej vete však konštatoval vy-
lúčenie trestnosti pokusu in abstracto nespôsobilého.

Pri riešení iného konkrétneho prípadu Najvyšší súd priamo vo svojom odô-
vodnení poukazuje na ustálenú judikatúru vzťahujúcu sa na nespôsobilý pokus. 
V praktickom prípade zo dňa 22. marca 1930 súd konštatoval, že „podľa ustále-
nej judikatúry je pokus beztrestný iba v prípade, ak boli na dosiahnutie zamýšľaného 
cieľa použité prostriedky (nástroje) úplne a bez výnimky (in abstracto) nespôsobilé; 
iba konkrétna nespôsobilosť prostriedkov nevylučuje trestnosť pokusu.“30 Pokus ob-
žalovaných o vylúpenie pokladne s nástrojmi, o ktorých až na mieste zistili, že 
na skutok nepostačujú (relatívne nespôsobilé nástroje, ktoré spôsobili následne 
údajnú snahu o upustenie od konania) vyhodnotli Najvyšší súd ako trestný.

Absolútnu nespôsobilosť pokusu „charakterizoval“ Najvyšší súd napríklad 
aj v rozhodnutí z 3. januára 1925, kde uviedol, že „...ako po stránke predmetu, 
tak aj po stránke prostriedku je však spôsobilosť (pokusu –  pozn. autora) možné 
vylúčiť iba vtedy, ak nemohlo zákonom stíhané zlo (...) nastať nikdy a za žiadnych 
okolností; iba ak by zostalo konanie páchateľa bezvýsledným voči rovnakej osobe aj 
za použitia akýchkoľvek iných prostriedkov a pri použití rovnakých prostriedkov vočí  
ktorejkoľvek inej osobe.“31

3 POKUSY O UNIFIKÁCIU TRESTNÉHO PRÁVA

Je zrejmé, že stav právneho dualizmu nebol z dlhodobého hľadiska vyho-
vujúci. Predmetné konštatovanie je možné nachádzať vo väčšine dobovej spisby 
zaoberajúcej sa touto otázkou. „Že unifikácia trestného práva hmotného je sku-
točne pre náš štát naliehavou úlohou, uzná isto každý, kto si uvedomí, že trestný zá-
konník rakúsky siaha svojimi základmi do storočia 18. a že aj trestný zákon uhorský 
prekročil už 50 rokov svojej účinnosti, a kto s  týmto faktom zrovná hlbokú zmenu 

29 Kr II 381/20, č. 396/1921.

30 Zm I 45/30, č. 3820/1929.

31 Zm I 458/30, č. 4131/1931.
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ideových hľadísk a politických pomerov, ktorá za túto dobu nastala.“32 Podobne tak 
napríklad „Jednou zo životných otázok nášho štátu a jeho obyvateľstva je unifikačný 
problém a jeho vyriešenie.“33 Preto sa počas trvania prvej Československej repub-
liky uskutočnilo niekoľko snáh o prekonanie dualizmu a unifikáciu trestného 
práva. Obsahom každej z týchto snáh bola prirodzene aj úprava inštitútu poku-
su trestného činu. Vzhľadom na naliehavosť potreby unifikovať právo, vzniklo 
na základe zák. č. 431/1919 Zb. z. a n. o zriadení ministerstva pre zjednote-
nie zákonodarstva a organizácie správy v Československej republike nové (tzv. 
unifikačné) ministerstvo. Ministerstvo malo v súlade so zákonom dočasný cha-
rakter, jeho pôsobnosť mala končiť realizáciou vytýčeného cieľa – zjednotením 
zákonov a správy na celom území Československej republiky. Je však potrebné 
uviesť, že činnosť tohto ministerstva sa často dostávala do určitého „rozporu“ 
hlavne s Ministerstvom spravodlivosti. Nemalý vplyv na proces unifikácie prá-
va mali tiež politické predstavy jednotlivých strán. Činnosť tohto ministerstva, 
často nejednoznačne (politicky) vymedzená, je teda vo všeobecnosti hodnotená 
skôr rozporuplne.34 

Prvý pokus o prekonanie dualizmu sa uskutočnil už v roku 1921, kedy bola 
vypracovaná osnova všeobecnej časti Trestného zákona. Komisia, ktorá vypra-
covala predmetnú osnovu, bola zvolená dňa 14. júna 1920 na porade odborní-
kov trestného práva, ktorej predsedal vtedajší minister spravodlivosti A. Meiss-
ner. Predsedom komisie bol prof. Dr. August Miřička, jej členmi ďalej prof. Dr. 
Jaroslav Kallab, Dr. Albert Milota. Začiatkov prác na osnove sa zúčastnil aj prof. 
Dr. Josef Prušák, ktorý však v priebehu prác komisie zomrel. Na poradách tzv. 
užšej komisie, ktoré sa konali 25. júna a 6. júla 1920 sa riešili niektoré zásadné 
otázky reformy a došlo aj ku rozdeleniu častí resp. referátov pre všeobecnú časť 
trestného zákona. Zpracovanie pokusu (spolu napr. s  otázkami druhov viny, 
zodpovednosti za výsledok, omylu a pod.) pripadlo univerzitnému profesorovi 
Dr. A. Miřičkovi. Prof. Dr. Alois Hold v komisii zastupoval Nemeckú univerzitu 
v Prahe. Potom, čo sa v roku 1921 funkcie vzdal, už nemecká právnická fakulta 
do komisie nikoho nevyslala.35 Referáty, ktoré boli vypracované jednotlivými 
členmi komisie boli následne diskutované na mnohých stretnutiach, ktorých 
sa zúčastnili minister spravodlivosti Dr. August Popelka, odborový predseda  

32 MILOTA, A.: Reforma trestního zákona v  Československu, Právnická jednota na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi, Bratislava, 1934, str. 6.

33 FRITZ, J.: Unifikační problém jinde a u nás. In: Právny obzor, 1926, ročník IX, str. 411.

34 V tejto súvislosti pozri napr.: KUKLÍK, J., SKŘEJPKOVÁ, P.: Kořeny a inspirace velkých kodifikací 
(příspěvek k aplikaci „Principu“ E. F. Smidaka), AVENIRA Stifung, Luzern, 2008, str. 169.

35 KUKLÍK, J., SKŘEJPKOVÁ, P.: Kořeny a  inspirace velkých kodifikací (příspěvek k  aplikaci 
„Principu“ E. F. Smidaka), AVENIRA Stifung, Luzern, 2008, str. 180.

Ministerstva spravodlivosti Dr. Emerich Polák, odborový prednosta tzv. unifi-
kačného ministerstva Dr. August Ráth. Zapisovateľom na týchto stretnutiach 
bol ministerský zástupca tajomníka Dr. Otto Scholz a Dr. Jarmila Veselá. Jed-
notlivé stretnutia sa uskutočnili v  decembri 1920, ako aj v  januári až marci 
1921. Dr. A. Ráth bol neskôr preložený na Univerzitu Komenského v Bratisla-
ve a z tohto dôvodu sa zúčastnil iba prvých porád.36 Podľa Úvodu predmetnej 
osnovy všeobecnej časti trestného zákona, mali byť protokoly o  jednotlivých 
stretnutiach následne systematicky spracované, a ak sa stane predmetný návrh 
zákonom, mali byť ako materiály k nemu vydané.37 Výsledkom prác bolo teda 
v máji 1921 predloženie osnov všeobecnej časti trestného zákona, ktoré boli 
vydané aj v nemeckom jazyku. 

Predmetný návrh všeobecnej časti trestného zákona upravoval pokus 
v Hlave II. – trestné činy, v rámci podmienok trestnosti. Podľa § 17 osnov vše-
obecnej časti trestného zákona kto sa pokúsi spáchať trestný čin a  realizuje 
za tým účelom konanie nasvedčujúce tomu, že sa vážne rozhodol trestný čin 
spáchať, trestá sa, ak neustanovuje zákon inak, podľa rovnakých ustanovení, 
ako by bol trestný čin dokonaný. Predmetné osnovy vo svojom § 17 upravovali 
aj prípravu na trestný čin, podľa ktorej ak si niekto iba pripravuje prostried-
ky, vyhľadáva príležitosť, alebo sa iba inak pripravuje na trestný čin, je trest-
ný iba keď to zákon vyslovene ustanovuje. Pokus trestných činov spáchaných 
z  nedbanlivosti podľa návrhu nie je trestný. Predmetné osnovy upravovali aj 
dobrovoľné upustenie od konania resp. dobrovoľné zamedzenie výsledku kona-
nia. Podľa navrhovanej úpravy tieto dobrovoľné konania viedli pri pokuse alebo 
príprave ku tomu, že osoba takto konajúca nebude trestne zodpovedná. Upus-
tenie od konania však nie je dobrovoľné, ak sa udialo pre prekážku, ktorú ne-
mohol vinník ľahko prekonať, alebo ktorú za takú pokladal, alebo pretože jeho  
čin vyšiel na javo. 

Po skončení prác na všeobecnej časti trestného zákona sa začalo pracovať 
na časti osobitnej. Na porade komisie v júli 1924 boli práce na osobitnej časti 
predbežne ukončené, prikročilo sa aj k  revíziám časti všeobecnej. Všeobecná 
časť trestného zákona bola po jej vydaní v roku 1921 rozoslaná na posúdenie 
ústredným úradom, súdom, právnickým a lekárskym fakultám, advokátskym, 

36 Úvody (Předmluvy) Osnovy všeobecnej časti trestného zákona, ako aj Přípravních osnov 
trestního zákona o zločinech a přečinech a zákona přestupkového ako členov tzv. užšej komisie 
zhodne uvádzajú prof. Dr. A. Miřičku, prof. Dr. J. Kallaba, Dr. A. Milotu a  na začiatku prác aj 
prof. Dr. J. Prušáka. Ide nespochybniteľne o veľmi významné osobnosti vtedajšej československej 
vedy trestného práva. Pozri napr.: SKŘEJPKOVÁ, P. (usp.), Antologie československé právní vědy 
v letech 1918 – 1939, LINDE PRAHA, Praha, 2009.

37 Zatímní návrh obecné části trestního zákona, Nákladem Ministerstva spravedlnosti, 1921, str. 5.
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notárskym a  lekárskym komorám, riaditeľstvám väzníc, mnohým politikom, 
právnikom (a to aj v zahraničí) a pod. Cieľom tohto konania bolo zhromažďo-
vanie relevantných informácií, posudkov, názorov o predloženom návrhu.38 Ná-
sledne ministerstvo v úvode39 osnov Trestného zákona o zločinoch a prečinoch 
a zákona priestupkového príkladmo uvádzalo niektoré názory, články, posudky, 
ktoré boli logickým vyústením odborných debát o predloženom návrhu. K to-
muto rekodifikačnému úsiliu sa zameriavali pochopiteľne i príspevky právnych 
teoretikov určené pre rôzne časopisy. Ako prvý príspevok tohto druhu sa obja-
vuje práca predsedu tzv. profesorskej komisie Augusta Miřičky. Cieľom rekodi-
fikačných prác mal podľa autora článku byť účinný boj proti zločinnosti, ktorý 
nemá byť vedený v  duchu starej klasickej teórie, ktorá zastrašovala páchate-
ľa prísnosťou trestných sadzieb a krutosťou výkonu trestu, ale boj za použitie 
rôznych prostriedkov, teda popri treste aj tzv. zabezpečovacích opatrení v du-
chu novej pozitivistickej trestnoprávnej vedy.40 Vypracovaný návrh všeobecnej 
časti trestného zákona bol prejednávaný okrem iného aj napríklad na nemec-
kom právnickom zjazde, ktorý sa uskutočnil v roku 1923 v Karlových Varoch, 
(druhom) vedeckom zjazde československých právnikov, uskutočnenom v roku 
1925 v Brne. V priebehu roku 1925 sa konali spoločné porady členov komisie 
s referentmi komisie pre zmenu občianskeho zákonníka.

Ministerstvo pre zjednotenie zákonodarstva a  organizácie správy v  Čes-
koslovenskej republike predložilo predmetný návrh aj komisii slovenských 
právnikov pre obor trestného práva v Bratislave.41 Spoločne vytvorená komi-
sia realizovala v  dňoch 2., 3., 30. a  31. mája 1924 porady, ktorým predsedal 
vrchný štátny zástupca A. Kissich. Je logické, že členovia komisie reagovali na 
poradách na predložený návrh a to predovšetkým z pohľadu slovenského (uhor-
ského) práva. Zástupca unifikačného ministerstva p. Schrotz na prvej schôdzi 
konanej 2. mája 1924 v zasadacej sieni Právnickej jednoty na Slovensku v Bra-
tislave okrem iného na úvod zasadnutia uviedol, že „táto komisia bola zriadená 
rovnako ako ostatné za tým cieľom, aby boli vypočutí slovenskí právnici pri tvorbe 

38 V tejto súvislosti pozri bližšie Úvod (Předmluvu) Přípravních osnov trestního zákona o zločinech 
a přečinech a zákona přestupkového, Ministerstvo spravedlnosti, Praha, 1926, str. 6.

39 „Neskorších“, v roku 1926 vydaných – pozn. autora.

40 MASOPUST, Z. (ed.): Právo a stát na stránkach Právníka (150 let českého právnického časopisu), 
Praha, Ústav státu a práva AV ČR, 2011, str. 289.

41 Predmetná komisia bola zriadená výnosom unifikačného ministerstva č. 1380 zo dňa 31. marca 
1924 a jej členmi boli Antonín Kissich, Dr. Albert Milota, Dr. Cyril Bařinka, Dr. Ferdinand Benke, 
Dr. Karel Drbohlav, Dr. Josef Fundárek, Dr. Dušan Halaša, Juraj Havle, Jindřich Herr, Dr. 
Augustín Ochaba, Dr. Eduard Rippely, Dr. Michal Slávik, Jan Soukup, Dr. Igor Stránský, Vilém 
Scheffer. Dr. Jiří Štola a Dr. Viktor Štumpf

základných zákonov štátu, aby mohli vydať a aby vydali posudok k osnovám, a to ako 
z hľadiska teórie práva slovenského, tak aj praxe a hlavne aj slovenských pomerov 
a osobitne tiež, aby sa k platnosti dostali aj ich bohaté skúsenosti“42 Z hľadiska časo-
vého nebolo možné prechádzať na predmetných poradách predloženú osnovu 
po každom paragrafe. Na návrh unifikačného ministerstva sa preto pozornosť 
sústredila hlavne na otázky „zásadného rázu“, problematiku, pri ktorej sa pred-
ložený návrh výraznejšie odlišoval od platných právnych poriadkov a ktoré boli 
aj vzhľadom na už zaslané námietky sporné. 

Zo záznamov z jednotlivých porád je možné uviesť niekoľko výhrad resp. 
návrhov, či polemík slovenských právnikov k  predkladanému návrhu osnovy 
všeobecnej časti trestného zákona. Tieto (pochopiteľne) vychádzali z už načrt-
nutého odlišného koncepčného ukotvenia tohto inštitútu v uhorskom práve. 
Pokiaľ teda ide o návrh inštitútu pokusu (§ 17) slovenskí právnici okrem iného:

•	 predovšetkým	 apelovali	 na	 nevhodnosť	 zakotvenia	 trestania	 pokusu	
podľa rovnakých ustanovení (okrem prípadu, ak by zákon výslovne ne-
ustanovil inak) ako by bol trestaný dokonaný trestný čin.

•	 v zásade	nesúhlasili	s koncepčným	vymedzením	pokusu	prikláňajúcim	
sa ku jeho subjektívnej koncepcii, ktorá bola v  rozpore s  (uhorskou)  
objektívnou teóriou.43 

Porady komisie pre reformu trestného zákona skončili v júni 1925. Odô-
vodnenie návrhu a záverečné práce boli vypracované v priebehu leta toho isté-
ho roku. V roku 1926 bola pod názvom (Prípravné) osnovy trestného zákona 
o  zločinoch a  prečinoch a  zákona priestupkového uverejnená tzv. „profesor-
ská osnova“44 trestného zákona. Predmetná osnova bola v zmysle uvedeného 
predložená ministerstvom spravodlivosti a vychádzala z osnovy vypracovanej 
v  roku 1921. V  úvode k  tejto osnove sa Ministerstvo spravodlivosti určitým 
spôsobom dištancovalo od predloženého návrhu. Uviedlo totiž, že ide o  prá-
cu (vyššie) uvedených autorov. Ministerstvo im síce dalo k  dispozícii svojich  

42 NOŽIČKA, J. (sp.): Zatímní návrh obecné části trestného zákona (záznamy z  porad slovenské 
komise pro obor práva trestního v Bratislavě), Ministerstvo pro sjednocení zákonuv a organisace 
správy spolu s Právnickou jednotou na Slovensku v Bratislavě, Praha, 1924, str. 5.

43 Spracované podľa: NOŽIČKA, J. (sp.): Zatímní návrh obecné části trestného zákona (záznamy 
z  porad slovenské komise pro obor práva trestního v  Bratislavě), Ministerstvo pro sjednocení 
zákonuv a organisace správy spolu s Právnickou jednotou na Slovensku v Bratislavě, Praha, 1924, 
str. 36 – 48.

44 VLČEK, E.: Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu, Masarykova univerzita, 
Brno, 2004, str. 38.
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úradníkov a hradilo potrebné náklady, ale inak nemalo na obsah osnov vplyv.45 
Táto opatrnosť, s ktorou ministerstvo odmietlo prevziať zodpovednosť za os-
novy, je pochopiteľná z hľadiska politického, zvlášť pre ideové rozpory, ktoré 
panujú v dnešnej spoločnosti a ktoré je možné poznať aj v politickom rozvrs-
tvení Národného zhromaždenia.46 Vydaním tejto osnovy sa podľa slov minis-
terstva spravodlivosti poskytla celej verejnosti možnosť prispieť posudkami 
a námetmi k tomu, aby Národnému zhromaždeniu mohol byť následne pred-
ložený návrh čo najdokonalejší. Predmetná osnova bola vydaná aj v  jazykoch 
nemeckom a francúzskom.47

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že predmetné osnovy sa odlišovali 
od pôvodných zákonov v  mnohých podstatných ustanoveniach. Rovnako tak 
osnova z  roku 1926 obsahovala oproti pôvodnému návrhu všeobecnej časti 
trestného zákona z roku 1921 určité odlišnosti, a to aj v častiach, ktoré upravo-
vali pokus trestného činu. 

Pokus upravoval § 18 (Prípravných) osnov trestného zákona o zločinoch 
a prečinoch, ktorý v prvom odseku stanovoval, že ten, kto rozhodnutý spáchať 
trestný čin ho podnikne, trestá sa, ak čin nebol dokonaný, podľa rovnakého 
ustanovenia, akoby ku dokonaniu činu došlo. 

Podľa druhého odseku ak nasvedčuje voľba prostriedkov, spôsob realizá-
cie alebo vo všeobecnosti príčina, pre ktorú čin nebol dokonaný, menšej roz-
hodnosti pri odhodlaní alebo menšej nebezpečnosti vinníka, môže súd trestnú 
sadzbu znížiť. 

Tretí odsek upravoval skutočnosť, že ustanovenia prvého a druhého odse-
ku platia, aj keď vinník podnikne čin nespôsobilým prostriedkom alebo na ne-
spôsobilom predmete, pokladajúc ich za spôsobilé. Ak bola príčinou jeho omylu 
povera alebo hrubá neznalosť prírodných zákonov, nie je trestný. 

Štvrtý odsek ostal v porovnaní s pôvodným návrhom z roku 1921 nezme-
nený, pokus trestných činov spáchaných z nedbanlivosti nie je trestný.

§ 19 Prípravných osnov trestného zákona upravoval dobrovoľné upustenie 
od trestnej činnosti. Podľa prvého odseku § 19 ak upustil vinník dobrovoľne od 
od trestnej činnosti skôr, ako ju skončil, alebo ak dobrovoľne zamedzil výsled-
ku, nie je pre pokus trestný.

45 Přípravné osnovy trestního zákona o zločinech a přečinech a zákona přestupkového, Ministerstvo 
spravedlnosti, Praha, 1926, str. 5.

46 MILOTA, A.: Reforma trestního zákona v  Československu, Právnická jednota na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi, Bratislava, 1934, str. 9.

47 Predmetný proces unifikácie trestného práva v medzivojnovom Českoslocensku autor čiastočne 
spracoval aj vo svojom článku: FICO, M.: Vývoj nutnej obrany a krajnej núdze v medzivojnovom 
Československu (aj vo svetle „prvých“ pokusov o  unifikáciu trestného práva), In:  STUDIA 
IURIDICA Cassoviensia, ročník 1.2013, číslo 1, str. 101 a nasl.

V súlade s druhým odsekom § 19 upustenie nie je dobrovoľné, ak sa udialo 
pre prekážku, ktorú nemohol vinník ľahko prekonať, alebo ktorú za takú pokla-
dal, alebo preto, že vedel alebo sa domnieval, že skutok vyšiel najavo.

Jednotlivé snahy o  unifikáciu trestného práva v  sebe nevyhnutne niesli 
potrebu vyriešenia prípadných koncepčných odlišností jednotlivých inštitútov 
trestného práva. Základnou otázkou v  zmysle uvedeného, sa tak javí byť vy-
riešenie „rozporu“ medzi subjektívnym a objektívnym ukotvením pokusu. Prí-
pravné osnovy trestného zákona sa prikláňali, zdá sa, skôr k subjektívnej teórii 
aj v zmysle celkového základu osnovy, aj keď formulácia zákonného znenia, že 
ten, kto rozhodnutý spáchať trestný čin ho podnikne ...“nezamýšľa tým rozrie-
šiť...spor teórie objektívnej a subjektívnej v prospech jednej z nich..a dôveruje praxi, 
že sama nájde aj naďalej správnu cestu.“48 Návrh všeobecnej časti trestného záko-
na z roku 1921 tiež napríklad všeobecne pojmovo vymedzoval aj prípravu, os-
nova z roku 1926 už nie. Nemožnosť úplne jasného rozlíšenia medzi prípravou 
a pokusom trestného činu (snáď) poukazuje na to, že autori jednotlivých ná-
vrhov sa nechceli úplne jednoznačne prikloniť ani na jednu stranu „protichod-
ných“ teórií. Uvedomovali si „problematickosť“ tohto inštitútu, riešenia nechá-
vali aj na vedu trestného práva, súdy a prax. Trefne predmetnú otázku vystihol 
jeden z autorov osnovy prof. A. Milota, ktorý v tejto súvislosti konštatuje, že 
„definícia pokusu ...k väčšej jasnosti zákona v tejto otázke nijako neprispieva, a ako 
už bolo povedané, ani prispieť nemôže, ak nechceli autori osnovy vyslovene vzať za jej 
podklad teóriu buď objektívnu alebo subjektívnu. A to ani vykonať nemohli, pretože 
ak sa má zákon prispôsobovať potrebám skutočného života a umožniť takú trestnú 
represiu, akú je treba podľa okolností konkrétneho prípadu, potom sa javí, každá de-
finícia podľa teórie objektívnej príliš úzka a podľa teórie subjektívnej príliš široká.“49

4 ZÁVER

V súvislosti s navrhovanou úpravou skúmaných inštitútov považujem za 
potrebné si uvedomiť, že platná právna úprava v medzivojnovej Českosloven-
skej republike vychádzala z odlišnej právnej úpravy, obsah ktorej som nazna-
čil v prvej časti článku. Základné rozdiely vyplývali predovšetkým z odlišného 
koncepčného ukotvenie predmetného inštitútu, vzťahujúcemu sa na teórie  
 

48 Přípravné osnovy trestního zákona o zločinech a přečinech a zákona přestupkového, Ministerstvo 
spravedlnosti, Praha, 1926, str. 25.

49 MILOTA, A.: Reforma trestního zákona v  Československu, Právnická jednota na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi, Bratislava, 1934, str. 100.
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subjektívne resp. objektívne. Predložené právne osnovy (logicky) sa určitým 
spôsobom pokúšali zjednotiť túto úpravu. 

V  súvislosti s  pokusmi o  unifikáciu trestného práva chcem konštatovať, 
že proces prijatia osnovy trestného zákona o zločinoch a prečinoch a zákona 
priestupkového z roku 1926 nebol dovŕšený. Osnova prijatá nebola. Prípravy 
trestného zákona pokračovali následne od roku 1936. Rovnako tak tzv. „úrad-
nícka osnova“ z roku 1937 nebola parlamentom schválená, jedným z dôvodov 
bol odpor medzi konzervatívnymi kruhmi, spokojnými s  doterajším status 
quo.50 Proces unifikácie trestného práva bol v období Československej republiky 
rokov 1918 až 1938 realizovaný prostredníctvom prijímania čiastkových práv-
nych noriem. Obdobie právneho dualizmu bolo prekonané až prijatím Trest-
ného zák. č. 86/1950 Zb.51 Vzhľadom na uvedené skutočnosti, mali v období 
medzivojnového Československa, vo vzťahu ku pokusu trestného činu, veľmi 
dôležité postavenie právna veda a prax.

50 MALÝ, K. a kolektív: Dějiny českého a československého práva do roku 1945 (2. upravené vydání), 
Linde Praha a. s., 1999, str. 340. 

51 Trestný zákon č.  86/1950 Zb. z  12. júla 1950, predmetný inštitút upravoval vo svojom §  5 
nasledovne:

 (1) Konanie pre spoločnosť nebezpečné, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle spôsobiť výsledok uvedený 
v zákone, je pokusom trestného činu, ak tento výsledok nenastane.

 (2) Pokus je trestný ako trestný čin sám, avšak pri výmere trestu sa prihliadne na okolnosti a dôvody, pre 
ktoré k výsledku uvedenému v zákone nedošlo, a na to, ako sa konanie k tomuto výsledku priblížilo.

 (3) Pokus nie je trestný, ak upustil páchateľ dobrovoľne od spôsobenia výsledku uvedeného v zákone.

HĽADANIE ARISTOKRATICKEJ KONTINUITY 
V SÚČASNOM MAĎARSKU?

Tomáš Gábriš

Abstrakt: Príspevok analyzuje a komparuje právnu úpravu zrušenia šľachtic-
kých titulov v strednej Európe, v kontexte rozhodnutia maďarského ústavného 
súdu vo veci používania šľachtických titulov. Rozhodnutie porovnáva s obdob-
nými rozhodnutiami rakúskych súdov, a konštatuje odlišný prístup zvolený ma-
ďarským zákonodarcom aj ústavným súdom.
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Abstract: The paper analyses and compares legal regulation of abolishment 
of noble titles in the Central Europe, in the light of a  recent decision of the 
Hungarian Constitutional Court concerning the use of titles of nobility. The 
decision is being compared to similar decisions of Austrian courts, pointing to 
differences in the wording of the laws and in the interpretation by the Austrian 
and Hungarian courts. 
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1 ÚVOD

Súčasné Maďarsko hľadá od 90. rokov 20. storočia svoje historické ukot-
venie, čo sa prejavuje najmä v zdôrazňovaní kontinuity s Maďarským kráľov-
stvom z prvej polovice 20. storočia, a osobitne s Uhorským kráľovstvom spred 
roku 1918. Prvý krok predstavovalo v roku 1990 prinavrátenie uhorskej kráľov-
skej koruny do štátneho znaku. V roku 2000 bola milenárnym zákonom „svätá 
koruna“ pozdvihnutá na symbol národnej jednoty. V roku 2011 sa tento vývoj 
nateraz zavŕšil novou „veľkonočnou“ ústavou, ktorá nielen odstránila z názvu 
štátu označenie jeho formy – „republika“, ale navyše opäť zdôraznila kontinuitu 
s Uhorskom, a naopak diskontinuitu s vývojom po roku 1944 – akoby sa teda 
hodnotovo vracala do roku 1944. Napokon, v tom istom roku ako bola prijatá 
nová maďarská ústava – 2011 – maďarský ústavný súd zväčša bez povšimnu-
tia slovenskou odbornou verejnosťou zaujal stanovisko k možnosti používania 
uhorských šľachtických titulov, čo je tiež otázka úzko súvisiaca s hľadaním his-
torickej kontinuity. Bez snahy formulovať, kam súčasný vývoj v Maďarsku sme-
ruje, sa v tomto príspevku zameriame práve na poslednú uvedenú problematiku 
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– na zrušenie šľachtických titulov v strednej Európe, a na zasadenie rozhodnu-
tia maďarského ústavného súdu do kontextu rozhodovania rakúskych súdov 
a Súdneho dvora Európskej únie v obdobných prípadoch sporov o používanie 
šľachtických titulov v  Rakúsku. Prejaví sa tým protikladný prístup Rakúska 
a Maďarska k rakúsko-uhorskému „odkazu“, a tiež sa tým poukáže na možné 
hľadanie historizujúcej „aristokratickej kontinuity“ v dnešnom Maďarsku.1 

2 ZRUŠENIE ŠĽACHTICKÝCH TITULOV A RÁDOV  
V STREDNEJ EURÓPE 

Stredoeurópske režimy do roku 1918 boli do veľkej miery režimami nede-
mokratickými, s prvkami nerovnosti pred zákonom, a formami vlády s prvka-
mi aristokratickej vlády. Keď hovoríme o strednej Európe, máme tým na mysli 
osobitne Habsburskú ríšu –  Rakúsko-Uhorsko (zahŕňajúce Slovensko, České 
krajiny, Chorvátsko, časť Poľska, Rumunska a Slovinska, a primárne Rakúsko 
a Maďarsko). Avšak tiež Nemecko s tradíciou Svätej ríše rímskej a prežívaním 
lokálnych (prevažne mediatizovaných) kniežatstiev bolo na tom obdobne.

Kataklizma prvej svetovej vojny tento systém nezvratne narušila. Repub-
liky vytvorené na troskách ríší zaujali k  aristokratickému odkazu a  k  vrstve 
šľachty zväčša radikálne odmietavý postoj. Tento bol naznačený pre územie 
Československa už vo Washingtonskom vyhlásení nezávislosti (1918), podľa 
ktorého „výsady šlechtické budou zrušeny“.2 Skutočne, Československo zrušilo 
šľachtické tituly už v roku 1918, jedným z úplne prvých zákonov prijatých po 
vzniku štátu – č. 61/1918 Zb. z. a n. jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly. Podľa 
jeho § 1, „Šlechtictví a  řády, jakož i veškerá z nich plynoucí práva se zrušují, 
rovněž tak tituly, pokud byly udělovány jako pouhá vyznamenání. V platnosti 
zůstávají takové tituly, na které lze splněním předepsaných podmínek nabýti práv-
ního nároku (titul doktorský, inženýrský atd.), pak tituly, jež vyjadřují skutečně za-
stávanou úřední hodnost, a vyznamenání udělovaná vysokými školami (čestné dokto-
ráty a pod.). Bývalí šlechtici nesmějí užívati svého rodného jména s přídomkem nebo 
dodatkem vyznačujícím šlechtictví.“ Podľa § 2 dokonca „Občané republiky Českoslo-
venské nemohou ani v cizině platně přijímati vyznamenání, pokud byla předcházejí-
cím paragrafem zrušena.“

Ako však upozornil František Weyr, tento zákon bol natoľko striktný, že 
zakazoval aj vyznamenania československých legionárov bojujúcich za  vznik 

1 Príspevok je výstupom grantového projektu podporovaného Agentúrou na podporu výskumu 
a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0607-10.

2 VOJÁČEK, Ladislav – GÁBRIŠ, Tomáš: Pramene k právnym dejinám Slovenska II. (po roku 1918). 
Bratislava: VO PraF UK, 2009, s. 33 – 34.

samostatného Československa, a preto bol v roku 1920 novelizovaný zákonom 
č. 243/1920 Zb. z. a n.3 Podľa jeho § 1, „Zákon ze dne 10. prosince 1918, č. 61 
Sb. z. a n., nevztahuje se na čestné odznaky zavedené na paměť šťastně skončených 
bojů za svobodu československého národa nebo jako uznání za zásluhy a vznik a vý-
voj zřízení samostatného státu československého.“ Ich enumerácia nasledovala.4 
Podľa § 3, „Rovněž vyňaty jsou z ustanovení zákona odznaky, kterých dobyli si na 
poli válečném příslušníci československých vojsk jako uznání od vlád spojeneckých.“ 

Vrátiac sa k  zrušeniu šľachtických titulov, ustanovenie §  6 zákona 
č.  243/1920 Zb. z. a  n. zaviedlo sankcie k  dovtedy imperfektnému zákonu 
č. 61/1918 Zb. z. a n.:

„Přestupku se dopouští a vězením, na Slovensku uzamčením, od 24 hodin do 14 
dnů, nebo trestem peněžitým od 50 do 15.000 Kč buď potrestán:

1. kdo úmyslně a  veřejně užívá šlechtických titulů, erbů, řádů, vyznamenání, 
jež byly zákonem zrušeny, nebo kdo takovým způsobem hledí naznačiti své  
bývalé šlechtictví;

2. kdo si osobuje čestný odznak nebo vyznamenání, nejsa k tomu oprávněn;
3. kdo v tisku někomu dává zákonem zrušený titul šlechtický.

Přestupky tyto se stíhají soudy, na území někdy uherském správními úřady jako  
soudy policejními.“

Novela zároveň korigovala striktné zrušenie a zákaz titulov, rádov a vy-
znamenaní tým, že umožnila kreovanie nových vlastných československých rá-
dov a vyznamenaní. Nové vyznamenania a rády sa však aj podľa tohto zákona 
mohli zakladať iba „pro vojíny za statečnost prokázanou před nepřítelem, nebo pro 
příslušníky států cizích za zásluhy, kterých získali o stát československý“ (§ 4). § 5 
výslovne zakazoval ich udeľovanie nevojakom, občanom ČSR. 

Takýto nový rád, predpokladaný zákonom č. 243/1920 Zb. z. a n., predsta-
voval primárne rád Bieleho leva, vytvorený na základe nariadenia č. 362/1922 
Zb. z. a n. jímž se zřizují Československý řád Bílého lva a Československá medaile 

3 Slovník veřejného práva československého. Sv. III. Reprint. Praha: Eurolex Bohemia, 2000,   
s. 901 a nasl.

4 Odznaky tyto jsou:
 a) Československý válečný kříž, zřízený dekretem prozatímní vlády zemí československých v Paříži dne  

7. listopadu 1918.
 b) Československá revoluční medaille, zřízená dekretem podepsaným za presidenta republiky 

Československé ministrem pro věci zahraniční v Paříži dne 1. prosince 1918.
 c) Čestné odznaky, pokud byly zřízeny pro československou revoluční armádu v  Rusku (na Sibiři) 

odbočkou Československé Národní Rady pro Rusko aneb ministerstvem války prozatímní vlády zemí 
československých, resp. první vlády Československé republiky.

 d) Medaille vítězství (La medaille de la victoire) pro spojenecké a přidružené mocnosti, podle zásadního 
rozhodnutí mírové konference v Paříži ze dne 24. ledna 1919.
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Bílého lva, „jako vyznamenání pro příslušníky států cizích za zásluhy, kterých získali 
o stát československý.“ Rád mal 5 tried, z ktorých najnižšiu predstavovali – na re-
publikánske pomery paradoxne – „rytieri“.5 Nariadenie sa následne opakovane 
novelizovalo, a rozširovalo alebo zužovalo maximálne počty nositeľov jednotli-
vých tried rádu – napr. podľa novely nariadením č. 120/1930 Zb. z. a n.: „Řádo-
vých vyznamenání jest úhrnem ve třídě I. 200, ve třídě II. 350, ve třídě III. 900, 
ve třídě IV. 1.500 a ve třídě V. 3.000.“

Novú úpravu používania (resp. zrušenia) titulov, vyznamenaní a rádov pri-
niesol zákon č. 268/1936 Zb. z. a n. ze dne 21. října 1936 o řádech a titulech. Ten 
vo svojich novelizáciách6 z  obdobia po roku 1945 nielen všeobecne zakázal 
zriaďovanie akýchkoľvek vyznamenaní, ktoré by mohli pripomínať oficiálne 
rády a čestné odznaky (tento zákaz bol zavedený novelou – zákonom č. 55/1948 
Zb.7), ale navyše zmenil aj pôvodnú sankciu v zákone č. 243/1920 Zb. z. a n. 
tak, že ponovom podľa § 7: 

„(1) Přestupku se dopouští, pokud nejde o čin soudně trestný:
1. kdo úmyslně a veřejně hledí naznačiti své zákonem zrušené šlechtictví, zej-

ména kdo úmyslně a  veřejně za tím účelem užívá zákonem zrušených 
šlechtických titulů a erbů, jakož i kdo v tisku dává někomu zákonem zru-
šený titul šlechtický,

2. kdo úmyslně a veřejně užívá zákonem zrušených řádů, odznaků a titulů,
3. kdo si osobuje šlechtictví, československý nebo cizozemský řád, čestný odznak 

nebo jiný zevní projev uznání, pamětní odznak, veřejný nebo akademický ti-
tul nebo jinou hodnost či služební postavení, nejsa k tomu oprávněn,

4. kdo proti ustanovením tohoto zákona založí nebo propůjčí vyznamenání ve 
způsobu řádů nebo čestných odznaků, anebo založí nebo udělí pamětní či jiný 

5 Nariadenie vlády č.  261/1924 Zb. z. a  n. vykonávajúce ustanovenia o  československom ráde 
Bieleho leva (štátnom vyznamenaní ČSR) rozoznáva v rámci 5. triedy tohto rádu stupeň „rytier“. 
V tomto prípade však nemalo ísť o šľachtický titul, podobne ako vo Francúzsku v prípade rytierov 
čestnej légie. 

6 K  istému odchýleniu od vývoja došlo v  Protektoráte, kde vládne nariadenie č.  220/1939 Zb. 
z. a n. zrušilo § 1 zákona č. 61/1918 Zb. z. a n. Nariadenie tiež avizovalo, že šľachtictvo bude  
upravené osobitne.

7 § 3a 
 (1) Zakládat a propůjčovati vyznamenání ve způsobu řádů a čestných odznaků jiným způsobem než podle 

tohoto zákona je nepřípustné. Rovněž je nepřípustné zakládati a udělovati pamětní nebo jiné odznaky, 
které by mohly vésti k  záměně s  řády nebo s  čestnými, pamětními nebo jinými odznaky podle tohoto 
zákona nebo podle zákona ze dne 10. dubna 1920, č. 243 Sb., kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, 
řádův a titulů.

 (2) Vyznamenání ve způsobu řádů a  čestných odznaků a  pamětní a  jiné odznaky, jejichž zakládání 
a propůjčování (udělování) je podle odstavce 1 nepřípustné, je zakázáno veřejně nositi.

odznak, který by mohl vésti k záměně s řády, čestnými, pamětními nebo jiný-
mi odznaky podle tohoto zákona nebo podle zákona č. 243/1920 Sb., jakož 
i kdo veřejně nosí takové vyznamenání, pamětní nebo jiný odznak.

(2) Přestupky tohoto zákona, jakož i nařízení, příkazů a zákazů podle něho vy-
daných trestají okresní (státní policejní) úřady pokutou do 20 000 Kč nebo vězením 
do dvou měsíců. Pro případ nedobytnosti pokuty jest uložiti podle míry zavinění ná-
hradní trest vězení do dvou měsíců.

(3) Pokud byly přestupky spáchány československými státními občany, jsou 
trestné i tehdy, byly-li spáchány v cizině.“

Československo teda v  predpisoch z  30. a  40. rokov opätovne zakázalo 
akékoľvek verejné používanie zrušených titulov, a dokonca (extenzívne v po-
rovnaní s  pôvodným zákonom z  roku 1918) aj kreovanie akýchkoľvek rádov 
a vyznamenaní, ktoré by mohli pripomínať oficiálne vyznamenania – teoreticky 
tým mohli byť postihnuté aj akékoľvek súkromné vyznamenania kreované „sú-
kromnými rytierskymi rádmi“ aké poznáme aj dnes, a aké neoficiálne existovali 
aj v 1. ČSR.

Zákon z roku 1936 v znení jeho noviel bol zrušený a nahradený zákonom 
č. 247/1949 Zb., ktorý bol zrušený a nahradený zákonom č. 62/1962 Zb., a ten 
následne zákonom 404/1990 Zb., ktorý bol v podmienkach Slovenskej republi-
ky zrušený zákonom č. 37/1994 Z. z. Súčasná právna úprava, zákon č. 522/2008 
Z. z., pritom rovnako ako všetky predchádzajúce právne úpravy od roku 1949 
(od zákona č. 247/1949 Zb.) výslovne neupravuje používanie, resp. zákaz šľach-
tických titulov a rádov, ani existenciu rádov a ich vyznamenaní, pripomínajú-
cich oficiálne vyznamenania. Zakázané je len falšovanie štátnych vyznamenaní. 

Znamená to teda, že vytváranie súkromných rádov ani používanie šľach-
tických titulov nie je v súčasnosti zakázané? Pri hľadaní odpovede na tieto dve 
otázky v súčasnom slovenskom právnom poriadku treba zdôrazniť, že žiadny 
z vyššie uvedených zákonov výslovne nezrušil zákon č. 61/1918 Zb. z. a n., kto-
rý v právnych informačných systémoch (ASPI) preto stále figuruje ako platný 
a  účinný.8 Zatiaľ nebola napadnutá ani jeho súladnosť s  Ústavou Slovenskej 
republiky, ktorá je podmienkou recipovania všetkých predpisov z obdobia pre 
vznikom Slovenskej republiky (1993) do súčasného právneho poriadku Sloven-
skej republiky.9 Znamená to, že v  dnešnej Slovenskej republike by mal stále 

8 Zákonom č. 268/1936 Zb. z. a n. mohli byť nanajvýš mlčky nahradené, novelizované ustanovenia 
o priestupkoch, obsiahnuté v zákone č. 61/1918 Zb. z. a n. v znení zákona č. 243/1920 Zb. z. a n.

9 Podľa čl. 152 Ústavy Slovenskej republiky č. 466/1992 Zb.: 
 „(1) Ústavné zákony, zákony a  ostatné všeobecne záväzné právne predpisy zostávajú v  Slovenskej 

republike v  platnosti, ak neodporujú tejto ústave. Meniť a  zrušovať ich môžu príslušné orgány  
Slovenskej republiky.
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platiť recipovaný zákon č. 61/1918 Zb. z. a n., ktorý síce ruší, zakazuje a prí-
padne aj sankcionuje používanie šľachtických titulov a  rádov ako priestupok 
(ak máme za to, že zrušením zákona č. 268/1936 Zb. z. a n. došlo k obnoveniu 
účinnosti priestupkových noriem v zákone č. 61/1918 Zb. z. a n. v znení zákona 
č. 243/1920 Zb. z. a n.), zároveň sa však v praxi tieto sankcie neaplikujú. Zá-
kon pritom nezakazuje kreovanie súkromných rytierskych rádov, a udeľovanie 
akýchkoľvek súkromných vyznamenaní, podobných oficiálnym vyznamena-
niam, ako to zakazoval zákon č. 55/1948 Zb.

V súvislosti s ústavnosťou alebo protiústavnosťou zákona č. 61/1918 Zb. 
z. a n. môže byť otáznym najmä výklad čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky, pod-
ľa ktorého „(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva 
a  slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a  nezrušiteľné.“ Zruše-
nie šľachtických titulov pritom zjavne nie je prekážkou rovnosti v dôstojnosti 
a právach. Otáznym by však mohlo byť vnímanie zrušenia titulov ako zásahu 
do základných práv, napr. práva na súkromie, či práva na meno. K tejto otázke 
sa zatiaľ slovenská judikatúra Ústavného súdu nevyjadrovala. O to zaujímavej-
šie pre nás bude preskúmať, aké stanovisko k obdobnej otázke zaujali rakúske 
a  maďarské súdy. Ešte predtým však poukážeme na právnu úpravu zrušenia 
šľachtických titulov v ďalších stredoeurópskych štátoch – Nemecku a Poľsku, 
a následne v spomínanom Rakúsku a Maďarsku.

 
Nemecko zvolilo v porovnaní s Československom kompromisný prístup 

– Weimarská ústava z roku 1919 v čl. 109 zrušila udeľovanie šľachtických ti-
tulov pro futuro, a dovtedy udelené a užívané tituly zmenila na súčasť mena.10 

Stručný článok ústavy v prvej vete zdôraznil, že všetci Nemci sú si pred záko-
nom rovní. Muži a  ženy mali mať podľa tohto článku zásadne tie isté štáto-
občianske práva a povinnosti. Verejnoprávne výhody alebo nevýhody súvisiace 
s pôvodom alebo stavom mali byť zrušené. Následne štvrtá veta výslovne uvied-
la, že „šľachtické označenia platia iba ako súčasť mena a nesmú sa už viac udeľovať.“ 
Tituly sa pripúšťali iba ak označujú úrad alebo povolanie; akademické stupne 
boli zo zákazu vyňaté. Dokonca ani rády ani iné čestné vyznamenania štát už 
viac nemal udeľovať, a dokonca žiadny Nemec nesmel prijať od zahraničnej vlá-
dy žiadny titul alebo rád.11

 ...
 (3) O neplatnosti právnych predpisov rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky podľa návrhu osôb 

uvedených v čl. 130.“

10 Porovnaj text Weimarskej ústavy z roku 1919 napr.: http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/
verfassung/index.html [navštívené 26. apríla 2014].

11 Alle Deutschen sind vor dem Gesetze gleich. Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben 

Zrušenie šľachtických titulov teda nebolo natoľko dôkladné ako napríklad 
v  Československu, keďže Nemecko zachovalo tituly v  podobe súčasti mena 
a  priezviska (Baron von...). Podľa súčasného článku  123 ods.  1 Základného 
zákona (Grundgesetz) ako platnej nemeckej ústavy pritom toto ustanovenie  
Weimarskej ústavy stále platí ako bežný spolkový zákon (potvrdili to aj rozsud-
ky Spolkového správneho súdu z 11. marca 1966 a 11. decembra 1996).

 
Poľsko v ústave z roku 1921 podobne formulovalo v čl. 96 zákaz šľach-

tických titulov a  zákaz prijímať zahraničné tituly a  rády.12 Podľa uvedeného 
článku ústavy, všetci obyvatelia sú si pred zákonom rovní. Verejné úrady sú tiež 
všetkým rovnako prístupné, za splnenia predpísaných podmienok. Tretia veta 
tohto článku zdôraznila, že Poľská republika neuznáva rodové ani stavovské 
privilégiá, a tiež žiadne rodové a iné erby a tituly, s výnimkou vedeckých, úrad-
ných a  pracovných. Obyvatelia republiky mali zakázané prijímať bez súhlasu 
prezidenta republiky cudzozemské tituly a rády.13

Na rozdiel od Nemecka sa teda v Poľsku bývalé tituly nezachovali ani len 
ako súčasti mena, a úprava ich zrušenia sa blíži k skoršej československej a ra-
kúskej úprave.

Rakúsko šľachtické tituly zrušilo v zákone č. 211/1919 StGBl. o zrušení 
šľachty, svetských rytierskych a dámskych rádov a niektorých titulov a pôct.14 
Zákon je dodnes účinný, a to dokonca ako ústavný zákon, v zmysle čl. 149 ods. 
1 Spolkového ústavného zákona.15

staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Öffentlich-rechtliche Vorrechte oder Nachteile der Geburt 
oder des Standes sind aufzuheben. Adelsbezeichnungen gelten nur als Teil des Namens und dürfen 
nicht mehr verliehen werden. Titel dürfen nur verliehen werden, wenn sie ein Amt oder einen Beruf 
bezeichnen; akademische Grade sind hierdurch nicht betroffen. Orden und Ehrenzeichen dürfen vom 
Staat nicht mehr verliehen werden. Kein Deutscher darf von einer ausländischen Regierung Titel oder  
Orden annehmen.

12 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19210440267; http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/
kpol/1921a-r5.html [navštívené 26. apríla 2014].

13 Art.96. Wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Urzędy publiczne są w równej mierze dla wszystkich 
dostępne na warunkach, prawem przepisanych. Rzeczpospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych 
ani stanowych, jak również żadnych herbów, tytułów rodowych i  innych z  wyjątkiem naukowych, 
urzędowych i  zawodowych. Obywatelowi Rzeczypospolitej nie wolno przyjmować bez zezwolenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej tytułów ani orderów cudzoziemskich.

14 http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.
wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000036 [navštívené 26. apríla 2014].

15 http://de.wikipedia.org/wiki/Adelsaufhebungsgesetz [navštívené 26. apríla 2014].

http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/verfassung/index.html
http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/verfassung/index.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19210440267
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1921a-r5.html
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1921a-r5.html
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000036
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000036
http://de.wikipedia.org/wiki/Adelsaufhebungsgesetz
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Ustanovenie § 1 tohto zákona konkrétne stanovilo: „Zrušuje sa šľachtictvo, 
jeho vonkajšie čestné výhody, ako aj tituly a hodnosti udelené len na účely vyzname-
nania, ktoré nesúvisia s úradným postavením, profesijnými, vedeckými alebo ume-
leckými danosťami a s tým spojené čestné výhody rakúskych štátnych príslušníkov.“ 
§ 2 výslovne zakázal používanie šľachtických označení, titulov a pôct, pričom 
porušenie tohto zákazu mala ako priestupok sankcionovať administratívna 
vrchnosť pokutou do 20.000 korún,16 alebo odňatím slobody až na 6 mesiacov. 
§ 4 zákona stanovil, ktorý orgán má posúdiť, či v tom-ktorom prípade ide o zru-
šený titul: „Rozhodnutie, pokiaľ ide o tituly a hodnosti, ktoré sa majú považovať za 
zakázané podľa § 1, patrí do pôsobnosti štátneho tajomníka pre vnútorné záležitosti 
a verejné vzdelávanie.“ Napokon, § 5 zrušil rakúske rytierske a dámske rády.17

Ďalšie podrobnosti ustanovilo vykonávacie nariadenie Ministra vnút-
ra a  školstva a  Ministra spravodlivosti z  roku 1919, č.  237/1919 StGBl.18 Vo 
svojom § 1 ustanovuje: „Zrušuje sa šľachtictvo, jeho vonkajšie čestné výhody, ako 
aj tituly a hodnosti udelené len na účely vyznamenania, ktoré nesúvisia s úradným 
postavením, profesijnými, vedeckými alebo umeleckými danosťami a s tým spojené 
čestné výhody, pričom toto zrušenie sa vzťahuje na všetkých rakúskych štátnych prí-
slušníkov bez ohľadu na to, či tieto výhody získali vo svojej krajine alebo v zahraničí.“

V §  2 zakázalo používanie predložky „von“ v  rámci mena a  priezviska, 
predikátov, prímení, používanie titulov označujúcich šľachtické postave-
nie, ako napríklad rytier („Ritter“), barón („Freiherr“), gróf („Graf“) a  knieža  
(„Fürst“), čestného titulu vojvoda („Herzog“), ako aj iných príslušných tuzemských  
 

16 Zákonom 50/1948 upravené na 4.000 schillingov, čo je cca. 290 eur.

17 §  1. Der Adel, seine äußeren Ehrenvorzüge sowie bloß zur Auszeichnung verliehene, mit einer 
amtlichen Stellung, dem Beruf oder einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Befähigung nicht im 
Zusammenhange stehenden Titel und Würden und die damit verbundenen Ehrenvorzüge österreichischer 
Staatsbürger werden aufgehoben.

 § 2. Die Führung dieser Adelsbezeichnungen, Titel und Würden ist untersagt. Übertretungen werden 
von den politischen Behörden mit Geld bis zu 20.000 K oder Arrest bis zu sechs Monaten bestraft.

 § 3. Das Erfordernis des Adels als Bedingung für den Genuß von Stiftungen entfällt.
 § 4. Die Entscheidung darüber, welche Titel und Würden nach § 1 als aufgehoben anzusehen sind, steht 

dem Staatssekretär für Inneres und Unterricht zu.
 § 5. Die in Österreich bestehenden weltlichen Ritter- und Damenorden werden aufgehoben. ...

18 Vykonávacie predpisy prijaté štátnym úradom pre vnútorné záležitosti a  verejné vzdelávanie 
a  štátnym úradom pre spravodlivosť po dohode s  dotknutými štátnymi orgánmi, týkajúce sa 
zrušenia šľachtických titulov, ako aj určitých titulov a hodností . Vollzugsanweisung des Staatsamtes 
für Inneres und Unterricht und des Staatsamtes für Justiz, im Einvernehmen mit den beteiligten 
Staatsämtern vom 18. April 1919, über die Aufhebung des Adels und gewisser Titel und Würden. 
Dostupné na internete: http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen 
&Gesetzesnummer=10000035 [navštívené 26. apríla 2014].

a  zahraničných označení stavu, rodových erbov a  zahraničných titulov, ktoré 
nemusia znamenať šľachtický stav – ako napr. comes romanus a pod.

§  3 špecifikoval, že zrušené sú aj oslovenia „excelencia“, určité vyme-
dzené radcovské hodnosti a  všetky tituly spojené s  prídavnými menami  
„dvorský“ a „komorský“.

Tieto zákazy sa pritom mali vzťahovať nielen na verejný styk, ale aj na čis-
to spoločenský styk. Vo verejných registroch s výnimkou obchodných registrov 
sa tieto tituly mali automaticky prestať uvádzať. V obchodných registroch mali 
zapísané osoby vykonať príslušné zmeny v lehote jedného roka.

Šľachtické tituly teda boli v Rakúsku, rovnako ako v Československu a Poľ-
sku, definitívne zrušené, a to ustanoveniami, ktoré boli dokonca omnoho pod-
robnejšie, než obdobné ustanovenia československé a poľské. 

Napokon sa dostávame k úprave zrušenia šľachtických titulov v Maďarsku.  
Po krátkej ľavicovej republikánskej prestávke v rokoch 1918 – 1920 bolo Ma-
ďarsko opäť prehlásené kráľovstvom, s  hlásanou kontinuitou s  Uhorskom 
spred roku 1918. Vzhľadom na kontinuitu a monarchistickú formu vlády (hoci 
bez kráľa), sa uhorské šľachtické tituly spred roku 1918 mohli naďalej slobodne 
používať. Od roku 1918 však chýbala autorita, ktorá by mohla udeľovať nové 
šľachtické tituly. Ani zákonný článok I/1920 totiž vláde neumožňoval udeľovať 
šľachtické tituly.19 Mohla iba oficiálne spravovať zoznamy šľachticov a overo-
vať šľachtictvo. Patrilo to konkrétne do kompetencie ministra vnútra. V snahe 
udeľovať vyznamenania s hodnotou podobnou udeľovaniu šľachtických titulov 
bol však už v roku 1920 založený osobitný nový rytiersky rád – vitézi rend.20 
Jeho nositelia mohli používať titul „vitéz“ a mohli tiež dostať „donáciu“ v roz-
sahu 50 akrov.

K zrušeniu šľachtických titulov došlo v Maďarsku až v súvislosti s druhou 
kataklizmou v  Európe –  po druhej svetovej vojne –  a  to zákonným článkom 
IV/1947.21 Tento zákonný článok v § 1 zrušil všetky šľachtické tituly (knieža, 
markíz, gróf, barón, šľachtic a  i.), a rovnako aj používanie zahraničných titu-
lov. Zrušil tiež titul večného hlavného župana, prežité oslovenia („vznešený“) 
a funkcie radcov (podobne ako v Rakúsku). § 2 zakázal udeľovanie osobitných 
titulov v rámci administratívneho aparátu (dokonca titulov čestných úradníkov 

19 http://www.demeczky.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=67 
[navštívené 26. apríla 2014].

20 Porovnaj HARMAT, Árpád Péter: A  magyar nemesség története. Dostupné na internete: http://
tortenelemklub.com/erdekessegek/erdekessegek-a-magyar-toertenelemben/449-a-magyar-
nemesseg-toertenete [navštívené 26. apríla 2014].

21 http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8251 [navštívené 26. apríla 2014].

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen%20&Gesetzesnummer=10000035
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen%20&Gesetzesnummer=10000035
http://www.demeczky.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=67
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8251
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či dôstojníkov), s výnimkou vedeckých, umeleckých a obdobných hodností. § 3 
tiež výslovne zakázal používanie titulu „vitéz“, a špecifikoval jednotlivé prejavy 
šľachtictva, ktoré boli tiež zrušené: prídomky, erby, a  označenia pôvodu ako 
„de genere“, oslovenia „urodzený“, „veľkomožný“ a pod. – s výnimkou prípadov 
cirkevných titulov a hodností a titulov v medzinárodných vzťahoch.22

3 SÚDNE ROZHODNUTIA O POUŽÍVANÍ ŠĽACHTICKÝCH  
TITULOV V RAKÚSKU A MAĎARSKU

Nakoľko skúmané zrušené šľachtické tituly mali primárne rakúsko-uhor-
ský pôvod, zameriame sa v tejto kapitole na právne otázky, ktoré v posledných 
rokoch v súvislosti so šľachtickými titulmi vyvstali práve v Rakúsku a Maďar-
sku. Šlo pritom o súkromné snahy o používanie šľachtických titulov, ku ktorým 
v konečnom dôsledku súdy v Rakúsku a Maďarsku zaujali do istej miery pro-
tikladné stanoviská, vyplývajúce aj z  rozdielov vo formulácii právnych úprav 
rušiacich šľachtické tituly v  týchto dvoch krajinách. Navrhovatelia v  skúma-
ných prípadoch zväčša argumentovali právom na súkromie, právom na meno  

22 1. § (1) A magyar nemesi és főnemesi rang (herceg, őrgróf, gróf, báró, nemes, primor, lófő) megszűnik. 
A külföldi államfők által adományozott nemesi és főnemesi rangot jelző címek viselésére adott engedélyek, 
illetőleg az ilyen engedélyek jellegével bíró törvényi rendelkezések hatályukat vesztik.

 (2) Az „örökös főispán” cím megszűnik.
 (3) Megszűnnek azok a rangjlező címek (méltóságok), amelyeket mint kitüntetéseket rendszeresítettek 

(valóságos belső titkos tanácsos, titkos tanácsos, kormányfőtanácsos, kormánytanácsos stb.). Az ilyen 
címekre (méltóságokra) vonatkozó adományozások hatályukat vesztik.

 2. §. (1) A  közszolgálat körében rendszeresített állás címét közszolgálatban nem álló személynek 
adományozni a jövőben nem szabad. ez a rendelkezés nem vonatkozik a külügyi szolgálatban, valamint 
a tudományos és művészeti életben rendszeresített, illetőleg szokásos címekre.

 (2) Törvényhatósági közszolgálatban nem álló személyt tiszteletbeli tisztviselővé kinevezni 
– a tiszteletbeli tiszti főügyészek és ügyészek kivételével – a jövőben nem szabad.

 3. §. (1) A jelen törvény 1. §-ában említett rangjelző címek, valamint a „vitéz” cím használata tilos.
 (2) Nemesi előnévnek, nemesi címernek és jelvénynek vagy a  nemesi nemzetségi származásra utaló 

kifejezésnek (de genere...) használata tilos.
 (3) Tilos olyan címzést használni, amely a  jelen törvénnyel megszüntetett rangra vagy rangjelző 

címre (méltóságra) utal (főméltóságú, nagyméltóságú, kegyelmes, méltóságos, nagyságos, tekintetes, 
nemzetes stb.).

 (4) Tilos olyan címzést használni, amely a közszolgálat körében rendszeresített álláshoz fűződik, vagy 
társadalmi megkülönböztetésre utal (főméltóságú, nagyméltóságú, kegyelmes, méltóságos, nagyságos, 
tekintetes, nemzetes stb.).

 (5) A  (3) illetőleg a  (4) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik a  nemzetközi érintkezésben 
szokásos címzésekre, továbbá az egyházi személyek nem világi eredetű, hanem kizárólag egyházi  
természetű címzéseire.

 4. §. A  jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba; végrehajtásáról a  belügyminiszter –  az 
igazságügyminiszterrel egyetértve – gondoskodik.

a priezvisko, a v prípade riešenom pred Súdnym dvorom Európskej únie dokon-
ca slobodou pohybu.

Na rozdiel od socialistických krajín, kde sa súdy po roku 1945 otázkou po-
užívania šľachtických titulov zásadne nezaoberali, v Rakúsku sa okrem dávnej-
šieho legislatívneho vyjadrenia venovala zrušeniu titulov pozornosť aj v rovine 
súdnej praxe a judikatúry – a to aj po roku 1945. Rozhodnutie rakúskeho Naj-
vyššieho súdu z roku 1952 tak napriek úplnému zrušeniu šľachtických titulov 
v Rakúsku umožnilo, aby rakúsky občan žijúci v Nemecku prijal nemecké priez-
visko po manželovi, aj keď toto obsahuje ako svoju súčasť bývalý šľachtický ti-
tul.23 Šlo o prípad Rakúšanky, ktorá po vydaji žila v Nemecku.

Naopak, novšia judikatúra neumožnila používanie takéhoto nemecké-
ho šľachtického priezviska na území  Rakúska, a  to v  prípade ženy, ktorá sa 
nechala osvojiť v  Nemecku a  prijala priezvisko osvojiteľa obsahujúce bývalý  
šľachtický titul.24 

V  obdobnom prípade navrhovateľky Ilonky Sayn-Wittgenstein (rodenej 
Kerekesovej) Súdny dvor Európskej únie skúmal súladnosť takéhoto rakúskeho 
postupu (odmietajúceho uznať nemecké priezviská obsahujúce bývalý šľachtic-
ký titul) s európskym právom, osobitne právom na slobodu pohybu (ktorému 
malo podľa navrhovateľky brániť to, že v dvoch krajinách musela používať dve 
rôzne formy priezviska), a skonštatoval, že „Článok 21 ZFEÚ sa má vykladať 
v tom zmysle, že nebráni tomu, aby orgány členského štátu mohli odmietnuť 
uznať všetky prvky priezviska štátneho príslušníka tohto štátu, ako bolo ur-
čené v druhom členskom štáte, v ktorom má uvedený štátny príslušník bydlis-
ko, v čase svojho osvojenia v dospelosti štátnym príslušníkom tohto druhého 
členského štátu, ak toto priezvisko obsahuje šľachtický titul, ktorý v  prvom 
členskom štáte nie je prípustný na základe jeho ústavného práva, ak opatrenia, 
ktoré v  tejto súvislosti prijali dané orgány, sú odôvodnené verejným poriad-
kom, teda sú nevyhnutné na ochranu záujmov, ktoré majú zaručiť, a  prime-
rané legitímne sledovanému cieľu. Zjavne totiž nie je neprimerané, ak sa členský 
štát usiluje o  dosiahnutie cieľa ochrany zásady rovnosti tak, že svojim štátnym  

23 Rozhodnutie Najvyššieho súdu z  28. mája 1952, 1Ob451/52: Die Ehefrau eines deutschen 
Staatsbürgers mit Adelsprädikat, die die österreichische Staatsbürgerschaft beibehalten hat, kann die 
nach Art. 109 der Weimarer Verfassung einen Bestandteil des Namens bildende Adelsbezeichnung des 
Ehemannes führen.

24 Dňa 27.  novembra 2003 Verfassungsgerichtshof (Ústavný súd) Rakúska rozhodol, že zákon 
o zrušení šľachtictva, ktorý má právnu silu ústavného zákona, a ktorý v tomto smere vykonáva 
zásadu rovnosti, bráni tomu, aby rakúsky občan získal priezvisko obsahujúce predchádzajúci 
šľachtický titul na základe osvojenia nemeckým občanom, ktorý oprávnene používa tento 
šľachtický titul ako súčasť svojho mena. Rakúski občania podľa zákona o  zrušení šľachtictva 
nemajú právo používať šľachtický titul, a to ani zahraničného pôvodu. 
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príslušníkom zakáže akékoľvek získavanie, držanie alebo používanie šľachtických ti-
tulov alebo šľachtických prvkov, ktoré môžu viesť k presvedčeniu, že nositeľ tohto mena 
je držiteľom takejto hodnosti. Za týchto podmienok takéto odmietnutie nemožno po-
važovať za opatrenie, ktoré neodôvodnene zasahuje do práva občanov Únie na voľný  
pohyb a pobyt.“25

Súdny dvor teda umožnil Rakúsku neuznať na svojom území v  prípade 
rakúskych štátnych občanov súčasti nemeckého priezviska, ktoré pripomínajú 
šľachtické tituly, aj keď titulmi v skutočnosti z hľadiska nemeckého právneho 
poriadku nie sú. Rakúsku sa tak podarilo dokonca aj pred Súdnym dvorom Eu-
rópskej únie uhájiť si svoju základnú republikánsku zásadu a absolútny zákaz 
používania čo i len priezvisk pripomínajúcich šľachtické tituly. 

V druhom zo skúmaných štátov, v Maďarsku, po roku 1989 začala v po-
litickej aj právnej rovine, ale hlavne v  ideologickej rovine a v rovine  ideologi-
zácie historického povedomia, hrať významnú úlohu kontinuita s minulosťou. 
Osobitne sa pritom zdôrazňuje verejnoprávna, resp. ústavná kontinuita.26 
Bez ohľadu na to, koľkokrát sa medzitým zmenil režim, forma štátu, podoba 
a  fungovanie štátnych orgánov, opäť a  stále sa za „ohniskovú normu“ konti-
nuity v Maďarsku považuje „svätá koruna“. Tento náhľad na teóriu kontinuity 
v roku 2000 právne vyjadril spomienkový milenárny zákon č. I/2000: „S ohľa-
dom na tisícročné jubileum založenia nášho štátu je výsostnou povinnosťou maďar-
ského národa pripomenúť si počiatky nášho štátu a svätej korune priznať dôstojné 
miesto za zachovania historickej tradície a opatrovať ju. Preto parlament zastupu-
júci národ – berúc do úvahy tisícročnú kontinuitu maďarského/uhorského štátu a s 
ohľadom na historický význam svätej koruny túto kontinuitu stelesňujúcej – prijíma  
nasledujúci zákon: ...“27

Obdobne zjednocujúco a  kontinuitne mal pôsobiť aj zákonný článok 
LXII/2001 o Maďaroch žijúcich v susedných krajinách.28 

 

25 Vec C208/09: Ilonka SaynWittgenstein proti Landeshauptmann von Wien.
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&jurcdj=jurcdj&newform=newform& 

docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALLTYP&numaff=&ddatefs=16&mdatef 
s=12&ydatefs=2010&ddatefe=23&mdatefe=12&ydatefe=2010&nomusuel=&domaine=&mot 
s=&resmax=100&Submit=Rechercher [navštívené 26. apríla 2014].

26 VYHNÁNEK, Ján: Rakúsko-Uhorsko: nástupníctvo a identita. Bratislava: Atticum, 2013.

27 MÁTHÉ, Gábor: Die Lehre der ungarischen heiligen Krone: Paraphrase. In:  Die Elemente der 
ungarischen Verfassungsentwicklung: Studien zum Millenium. Budapešť: Budapester Universität für 
Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaft, 2000, s. 18.

28 Dostupné na internete: http://www.refworld.org/docid/3f460e764.html [navštívené 26. apríla 2014]

Nateraz posledným vrcholom tohto historizujúco-kontinuitného hodnotového 
vyjadrenia je ústava Maďarska z roku 2011, ktorá sa dovoláva svätého Štefana 
ako zakladateľa štátu, pripomína si zaradenie Uhorska do kresťanskej Európy 
a stáročný boj na obranu Európy a kresťanstva, a osobitne tiež vyzdvihuje svoju 
historickú ústavu, svätú korunu a ústavnú kontinuitu, s tým, že dokonca vôbec 
neuznáva ústavu z roku 1949 s argumentom, že ide o ústavu z obdobia neslobo-
dy.29 Doba neslobody pritom mala začať už v roku 1944, na ktorý rok Maďarsko 
po roku 1990 nadväzuje.

Môže mať takéto hlásané odmietnutie minulosti – obdobia po roku 1944 
– za dôsledok tiež odmietnutie republikánskej formy štátu? Vylúčiť to nateraz 
nemožno. Akýmsi lakmusovým papierikom v tomto kontexte bolo rozhodnutie 
maďarského ústavného súdu z októbra 2011 o používaní šľachtických titulov 
v  súčasnom Maďarsku. Je však potrebné upozorniť, že toto rozhodnutie vy-
chádzalo ešte z ústavného stavu zakotveného v predchádzajúcej ústave, a ne-
zohľadňovalo najnovšiu ústavnú úpravu s jej tvrdeniami o kontinuite s obdo-
bím spred roku 1944. 

V konaní 988/B/2009 pred ústavným súdom30 išlo konkrétne o sťažnosť 
na rozpor zákonného čl. IV/1947 s § 2 ods. 1 Ústavy Maďarskej republiky („Ma-
ďarská republika je nezávislým demokratickým právnym štátom.“), § 8 ods. 2 („prá-
va a povinnosti majú základ v zákonoch“), a § 54 ods. 1 („každý má právo na život 
a ľudskú dôstojnosť“).

Konkrétne sa namietalo znenie § 3 ods. 1 zákonného čl. IV/1947 o zákaze 
používania titulov vrátane titulu vitéz, a ods. 2 o zákaze používania prídomkov, 
erbov alebo označení rodového pôvodu – de genere a pod. Podľa navrhovateľa 
je totiž v  rozpore s právnou istotou a s  ľudskou dôstojnosťou, ak je používa-
nie titulov zakázané v  spoločenských (verejných) vzťahoch, ktoré prekračujú 
hranicu čisto súkromnú. Argumentoval tým, že používanie príznakov his-
torickej identity rodiny nemôže poškodzovať práva nikoho iného, a  preto by  
nemalo byť zakázané.

Súd vo svojom rozhodnutí a  odôvodnení konštatoval, že cieľom zákona 
pôvodne bolo odstrániť sociálne nerovnosti. Žiadne základné ľudské právo pri-
tom zákazom titulov podľa súdu nebolo porušené. Podľa ústavného súdu sa 
však tento zákaz týkal v prvom rade verejných registrov, akými sú matriky a iné 
štátne registre. Vyvodzuje sa to aj z textu zákona, kde sa hovorilo o zrušení ti-
tulov v „civilných statusových záležitostiach“. Štát ako registrátor určuje, ktoré 
údaje sa registrujú vo verejných registroch, a tie obsahujú údaje, vrátane mena, 

29 Porovnaj: http://www.mkab.hu/download.php?d=65 [navštívené 26. apríla 2014].

30 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/90DBEB878744D2F4C1257ADA00529DC0? 
OpenDocument [navštívené 26. apríla 2014].

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&jurcdj=jurcdj&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALLTYP&numaff=&ddatefs=16&mdatefs=12&ydatefs=2010&ddatefe=23&mdatefe=12&ydatefe=2010&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&jurcdj=jurcdj&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALLTYP&numaff=&ddatefs=16&mdatefs=12&ydatefs=2010&ddatefe=23&mdatefe=12&ydatefe=2010&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&jurcdj=jurcdj&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALLTYP&numaff=&ddatefs=16&mdatefs=12&ydatefs=2010&ddatefe=23&mdatefe=12&ydatefe=2010&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&jurcdj=jurcdj&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALLTYP&numaff=&ddatefs=16&mdatefs=12&ydatefs=2010&ddatefe=23&mdatefe=12&ydatefe=2010&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://www.refworld.org/docid/3f460e764.html
http://www.mkab.hu/download.php?d=65
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/90DBEB878744D2F4C1257ADA00529DC0?OpenDocument
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/90DBEB878744D2F4C1257ADA00529DC0?OpenDocument
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určené na verejný styk s  úradmi. V  iných ako úradných vzťahoch však môže 
každý používať akúkoľvek prezývku, alebo akékoľvek meno, aké chce používať 
– to zákonný článok IV/1947 podľa ústavného súdu nezakazuje. Zároveň s tým 
ústavný súd konštatuje, že zákon neobsahuje žiadnu sankciu, a aj to je podľa 
neho dôvod, prečo nie je možné zakázať používanie titulov v inom ako oficiál-
nom, úradnom styku. 

Súd nakoniec ešte raz zopakoval, že zákonný zákaz ignoruje používanie 
titulov v súkromí, ktoré teda nie je zakázané, a štát nemôže zasahovať do sú-
kromnej autonómie jednotlivca v  tejto otázke. V  úradnom styku sa však má 
používať iba úradne zaznamenané meno. 

Rozhodnutie teda síce zamietlo sťažnosť na protiústavnosť zákonného čl. 
IV/1947, ale zároveň sa vyslovilo v tom duchu, že v neúradnom živote sa zákaz 
používania šľachtických titulov nemusí rešpektovať.31 Tento výklad, ako aj sa-
motná pôvodná formulácia zákonného článku IV/1947 sú pritom už na prvý 
pohľad v rozpore s úpravou najmä v rakúskych a československých predpisoch, 
ktoré výslovne zakazujú používanie šľachtických titulov na verejnosti (v spolo-
čenskom styku), nielen v úradnom styku.

Rozhodnutia ústavného súdu sa pritom hneď chopili niektoré kruhy, sna-
žiace sa o obnovu šľachtických titulov, napríklad aj titulu „vitéz“. Rytiersky „vi-
tézsky“ rád totiž v súčasnosti v Maďarsku pôsobí ako občianske združenie a ne-
oficiálne udeľuje spomenutý titul „vitéz“ aj naďalej – v rámci súkromnej aktivity 
občianskeho združenia.32 Absencia akejkoľvek sankcie za používanie šľachtic-
kých titulov na verejnosti (mimo úradného styku) v zákone o zrušení titulov, 
potvrdená aj vyššie analyzovaným rozhodnutím maďarského ústavného súdu, 
podľa ktorého sa zrušenie titulov týka iba vedenia verejných registrov (matrík 
a pod.), tak ponecháva otvorenú cestu ďalšiemu budovaniu „historizujúceho“ 
aristokratického národného povedomia Maďarska. 

4 ZÁVER

V príspevku sme zamerali pozornosť na otázku zrušenia šľachtických ti-
tulov v strednej Európe v kontexte snáh niektorých jednotlivcov v súčasnom 
Rakúsku a Maďarsku o používanie rakúsko-uhorských, prípadne zahraničných 
šľachtických titulov. Tieto dve krajiny, ktoré predstavovali základ Rakúsko-
-Uhorska, zaujali k  používaniu šľachtických titulov výrazne rozdielny postoj. 
Rakúsko už od roku 1919 odmieta používanie šľachtických titulov, a považuje  

31 Pozri http://www.mabie.hu/node/1232 [navštívené 26. apríla 2014].

32 http://www.vitezirend.com/index.php?option=com_content&view=article&id=124 
&Itemid=108 [navštívené 26. apríla 2014].

ich zákaz za súčasť svojho ústavného práva a  jeho princípov. Bolo dokonca 
ochotné svoje princípy brániť aj pred Súdnym dvorom Európskej únie, ktorý 
akceptoval túto zásadu rakúskeho verejného poriadku, a to vo vzťahu k vlast-
ným rakúskym občanom, ktorí by chceli používať šľachtické tituly alebo priez-
viská obsahujúce či naznačujúce šľachtické tituly. Na druhej strane, Maďarsko 
šľachtické tituly zrušilo až v roku 1947, a na rozdiel od úprav v iných štátoch 
(Rakúsko, Československo), nezakotvilo za používanie titulov žiadnu sankciu. 
Najnovšie rozhodnutie maďarského ústavného súdu dokonca zašlo ešte ďalej, 
a zákonný článok IV/1947 o zrušení titulov vyložilo tak, že znamená iba nor-
mu znemožňujúcu štátu viesť v oficiálnych úradných dokumentoch a registroch 
šľachtické tituly, inak však ich používanie nie je zakázané. Ide tu teda o postoj, 
ktorý je v protiklade so zákonmi rušiacimi používanie šľachtických titulov v Ra-
kúsku aj Československu, kde sa zakazovalo akékoľvek verejné používanie titu-
lov, nielen v úradnom styku. Táto zásada bola v Československu zakotvená v zá-
kone č. 61/1918 Zb. z. a n., ktorý stále predstavuje súčasť slovenského právneho 
poriadku, pretože doteraz nebol zrušený, nahradený, a nebola ani spochybnená 
jeho súladnosť s Ústavou Slovenskej republiky – Ústava totiž tiež zdôrazňuje 
rovnosť pred zákonom, bez ohľadu na pôvod. Sporným by mohlo byť iba to, či 
zrušenie titulov nie je zásahom do práva na súkromie, súkromného života, či do 
práva na meno. Na druhej strane, súčasná právna úprava, ani samotný zákon 
č. 61/1918 Zb. z. a n. nezakazujú kreovanie súkromných titulov, vyznamenaní 
a rádov, ktoré môžu teoreticky vykazovať znaky podobné šľachtictvu, či podob-
né oficiálnym rádom a vyznamenaniam, čo zakazoval napríklad československý 
zákon z roku 1936 v znení novely z roku 1945, a čo je dnes zakázané aj vo via-
cerých zahraničných právnych poriadkoch – napr. francúzskom, či talianskom.

http://www.mabie.hu/node/1232
http://www.vitezirend.com/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=108
http://www.vitezirend.com/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=108
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STŘEDNÍ EVROPA JAKO POLITICKÝ CELEK?

Vladimír Goněc

Abstrakt: Téma střední Evropa jako možný politický celek je stavěno v para-
lelách s programy pro ekonomické spojení střední Evropy a s tématem kultur-
ní a duchovní jednoty střední Evropy, v časovém rozahu od 20. let po počátek 
90. let 20. století. V dobové argumentaci se střídalo především zdůvodňování 
bezpečnosti (security) a obnovy či urychlení ekonomického růstu. Studie se za-
měřuje na kulminační fáze, tedy 30. léta, válečný exil a exil v 50. letech a na 
specifika vlny diskusí z 80. let, zároveň na klíčové osobnosti, zejména na fede-
ralizační projekty a  projekty ekonomických společenství M. Hodži, H. Ripky,  
J. Wszelaki, E. Raczyński.

Kľúčové slová: střední Evropa, federace střední Evropy, ekonomické společen-
ství střední Evropy, střední Evropa jako kulturní jednota, Milan Hodža, Hubert 
Ripka, Jan Wszelaki, Edward Raczyński

Abstract: From 1920s to 1990s, the theme of Central Europe as possible politi-
cal unity was aligned with programmes for economical as well as cultural and 
spiritual Central European union. The arguments that were used were mostly 
based on the need of security and restart or acceleration of economic growth. 
The study is focused on those phases that were most active, i.e. 1930s, war ex-
ile, exile in 1950s, specific discussions in 1980s, as well as key personalities, 
federation projects and economical union projects by Hodža, Ripka, Wszelaki, 
and Raczyński.

Keywords: Central Europe, Central European federation, Central Europe-
an economical communion, Central Europe as a  cultural unit, Milan Hodža,  
Hubert Ripka, Jan Wszelaki, Edward Raczyński

Po roce 1918 platil výraz „střední Evropa“ v Československu (i jiných ze-
mích) za „neslušné slovo“, byl běžně identifikován s Rakouskem-Uherskem.

Velmi rychle, již od roku 1919, se však projevily trendy hledat propojení 
v rovině hospodářských struktur, posléze trendy k hospodářské integraci, a to 
již pod tlakem bezprostředně poválečné hospodářské krize. Ještě ve dvacátých 
letech se uplatňoval rovněž trend „kulturní střední Evropa“. Záměr „metropoli-
zace Prahy, provincializace Vídně“ zůstal naštěstí jen zlovolným přáním a jme-
novitě vazby v trojúhelníku Vídeň-Brno-Bratislava se udržely pevné.

Jako jistý ideový svorník a  zároveň jako organizační základna pro špič-
kové československé aktivisty ve věci evropské a  středoevropské spolupráce, 
koordinace a sjednocování vznikl roku 1929 v Brně Středoevropský ústav pro 
podporu hospodářského a kulturního sbližování. Participovala na něm brněn-
ská obchodní komora (brzy i liberecká a opavská a další) a národohospodářští 
a právní teoretikové. Ústav se zrodil v úzké návaznosti na Mitteleuropainstitut 
zur Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen Annäherungen založený 
v březnu 1929 ve Vídni rakouskými a některými maďarskými činiteli.

Duší tohoto institutu ve Vídni se stal Elemér Hantos. Ten již několik dnů 
po založení Institutu přednášel v Brně na půdě Panevropské unie a Svazu mo-
ravských průmyslníků. V Brně se pak klíčovou organizační osobností stal Ru-
dolf Rainer1 a již v první polovině května byly položeny základy i brněnského 
Středoevropského ústavu.2 Ve stanovách bylo výslovně uvedeno, že Ústav je 
založen s  úkolem „tvořit podklady pro hospodářské a  osvětové dorozumění 
a  sblížení národů a  států střední Evropy, přičemž jejich politická nezávislost 
zůstane nedotčena“.

V základu koncepce stálo širší teritoriální pojetí střední Evropy, mj. včetně 
Švýcarska na jedné straně a perspektivně i Bulharska na straně druhé. Toto po-
jetí bylo zaměřeno jednak proti „užšímu“ pojímání střední Evropy (pouze „Čes-
koslovensko + Rakousko + Maďarsko“), jednak výslovně opozičně vůči němec-
kému pojetí Mitteleuropy (které v Československu i dalších zemích vyvolávalo 
reminiscence konceptů Německem dominované střední Evropy) i vůči někte-
rým inovovaným německým konceptům, vymezujícím střední Evropu ve slože-
ní pouze „Německo + Československo + Rakousko“. Také proto se brzy – proti 
německému výrazu Mitteleuropa – začal používat jazykový novotvar Donaueu-
ropa („l’Europe danubienne“, česky poněkud jednorozměrně „Podunají“).

Pro základní koncepci ústavu i pro širší intelektuální zázemí ústavu je dále 
typické a významné, že ruku v ruce s úsilím o upevňování hospodářských vzta-
hů bylo kladeno úsilí o rozvoj kulturních vztahů mezi středoevropskými státy 
a výslovně i rozvíjet kulturu širší střední Evropy jakožto celku.

Brněnský ústav byl zakládán s intelektuálním zázemím brněnských vyso-
kých škol, se silnou podporou brněnských průmyslníků i vedoucích osobností 
města. Předsednictví převzal proslulý právník František Weyr, jedním z místo-
předsedů se stal brněnský starosta Karel Tomeš, tajemníkem zmíněný R. Ra-
iner. V představenstvu ústavu figurovali představitelé průmyslnické (exportně 
orientované) špičky jako Hans Tugendhat, Alfred Löw-Beer, Walter Löw-Beer, 

1 Náměstek ředitele brněnské pobočky České eskomptní banky.

2 Paralelně se formoval –  rovněž jako partnerská organizace vůči vídeňskému institutu 
– Středoevropský ústav v Budapešti, rýsovalo se založení i dalších, v Bukurešti, etc.



- 80 - - 81 -

Právo v priestore a čase Právo v priestore a čase

Fritz Jellinek, vedle nich další představitelé brněnských vysokých škol jako 
Jan Loewenstein z Masarykovy univerzity, Antonín Smrček3 z (českojazyčné-
ho) Vysokého učení technického v Brně, Ludwig Stephinger a Walter Heinrich 
z (německojazyčné) Vysoké školy technické v Brně, atd.

Ústav však nefungoval jako lokální instituce, nýbrž jako instituce celostát-
ního dosahu a samozřejmě s již naznačenými intenzívními vazbami na vídeňský 
ústav a špičkové zahraniční osobnosti. Práce se účastnili s vysokým nasazením 
ministři Rudolf Hotowetz, Václav Schuster, Milan Hodža, dále jeden z ředite-
lů koncernu Baťa Hugo Vavrečka, tajemník obchodní a živnostenské komory 
v Liberci4 Karl Kostka, místopředseda československého výboru Panevropské 
unie Paul Hänsel, z  rakouských osobností například bývalý ministr zahranič-
ních věcí Rakouské republiky Heinrich Mataja, agrární odborník Siegfried Stra-
kosch, z maďarských osobností například Pál (Paul) Auer či Elemér Hantos.5 

Je vhodné poukázat na paralelní předsednictví F. Weyra jak ve Středoev-
ropském ústavu, tak v brněnské organizaci Panevropské unie. Totiž celkově se 
koncepce Panevropské unie a koncepce hospodářského sblížení širší střední Ev-
ropy setkávaly s porozuměním u téhož okruhu sympatizantů.

Středoevropský ústav v  Brně se ve studijní rovině skutečně zaměřil na 
perspektivu hospodářské součinnosti v širší střední Evropě, v tomto rámci mj. 
specielně na možné nástroje růstu exportu (včetně exportu ze střední Evropy 
mimo její rámec) a na zkvalitnění dopravních systémů ve střední Evropě. Vedle 
toho v přednáškové činnosti, zvláště pro podnikatele a finančníky, se zaměřil na 
propagování užší středoevropské hospodářské součinnosti.6

Jako jednu z paralel činnosti Středoevropského ústavu v Brně je žádoucí 
vyzvednout dobové spisy brněnských velkopodnikatelů, ať již byli významnými 
aktivisty ústavu či „pouze“ souputníky. Hans Tugendhat přišel se svou reflexí 
počátků velké hospodářské krize ještě roku 1930.7 Jádro jeho úvah předsta-
vuje dedukce k nápravě: hospodářská integrace v Evropě má být započata těmi 
státy, jejichž situace je momentálně nejhorší. A to je sestava: Německo, Česko-
slovensko, Rakousko, Maďarsko, Jugoslávie a Rumunsko. Ještě dříve bude však 

3 A. Smrček byl zároveň již přes dvacet let jednou z klíčových osobností v úsilí o výstavbu plavebního 
kanálu Dunaj-Odra-Labe, jakožto páteře efektivního vnitřního dopravního propojení střední 
Evropy a zároveň napojení na hlavní evropské přístavy.

4 Z hlediska síly svého hospodářského zázemí byla nejvýznamnější komorou v Československu.

5 Ten byl dokonce jedním z místopředsedů ústavu.

6 Blíže viz: GONĚC, Vladimír: Evropská idea I. (do r. 1938). Brno 2000, s. 93 – 94, 179, 2. rozš. vyd.: 
Brno 2007, 128,  s.  220 –  225; JEŘÁBEK, Miroslav: Za silnou střední Evropu. Středoevropské 
hnutí mezi Budapeští, Vídní a Brnem v letech 1925 – 1939. Praha 2008.

7 Zpracoval ji především na základě hospodářských údajů Dresdner Bank.

nezbytné vytvořit uskupení malých středoevropských států; výše vyjmenovaná 
pětice (bez Německa) by jako celek byla schopna sehrát roli rovnocenného part-
nera pro Německo. To by tedy mohlo být do svazku přijato teprve následně. 
Po konsolidaci tohoto integračního jádra šesti států se mohou a zajisté budou 
připojovat i další země, jmenovitě Polsko, Pobaltí, zbytek Balkánu.8

Německo (zčásti i  Československo a  Rakousko) by v  tomto celku absor-
bovalo agrární přebytky, naopak agrární státy tohoto bloku by v mnohonásob-
ně větší míře než momentálně disponovaly prostředky k nákupům jak běžné 
produkce spotřebního průmyslu, tak k  nákupům investičních celků i  dalších 
prostředků, potřebných k modernizaci agrárního i potravinářského sektoru své 
ekonomiky. Tento koncept tedy přesahuje tradiční koncepty komplementari-
ty ekonomik zemí středoevropského prostoru. Jako první opatření navrhoval  
Tugendhat zavádět preferenční systém pro obchod mezi uvedenými zeměmi, 
a to postupnými kroky; celní unie by představovala až vzdálený cíl.

Fritz Jellinek v rámci svých širších úvah reflektoval již důsledky velké hos-
podářské krize a konkrétně její specifika pro střední Evropu.9 Vystupoval jme-
novitě proti nesmyslné etatistické hospodářské politice, v  níž viděl hlavního 
viníka všech přetrvávajících hospodářských potíží ve střední Evropě. Jellinek 
požadoval komplexnější transformaci ekonomických vztahů mezi zeměmi šir-
ší střední Evropy; součástí se musí stát i přechod k volnému pohybu kapitálu 
a volnému pohybu pracovní síly; teprve v této sestavě, tedy v naprosto nových 
mechanismech, by se mohl stát funkčním i uvolněný pohyb zboží. A teprve ta-
kováto transformace by se mohla stát zdrojem skutečně zřetelné nové dynami-
zace ekonomiky ve středoevropském prostoru.

Nové nastartování ekonomických vztahů mezi zeměmi střední Evropy 
však nebude možné pouhými vládními rozhodnutími či jinými kroky správního 
charakteru. A nakolik si transformace bude vyžadovat značné finanční zdroje, 
navrhoval Jellinek vytvořit zvláštní fond, který by spravovala Středoevropská 
banka jakožto nová, specificky pro tento účel vybudovaná instituce; právě tento 
fond by sloužil k nastartování nových hospodářských vztahů středoevropských 
zemí navzájem, jmenovitě v  sestavě Československo, Rakousko, Maďarsko, 
Rumunsko a Jugoslávie. Mimoto na jednáních Středoevropského ústavu i na 
dalších plénech Jellinek opakovaně navrhoval vytvoření Středoevropského par-
lamentu, pověřeného projednáváním hospodářských problémů střední Evro-
py. Obě instituce, jak banka, tak parlament, takto v Jellinekově pojetí směřují 
k nadnárodnímu uspořádání hospodářských vztahů ve střední Evropě.

8 TUGENDHAT, Hans: Ein handelspolitischer Konsolidierungsplan. Brünn 1930, s. 8.

9 JELLINEK, Fritz: Das Problem Mitteleuropa. Kapitola in: JELLINEK, F.: Die Krise des Bürgers. 
Zürich 1935.



- 82 - - 83 -

Právo v priestore a čase Právo v priestore a čase

Jako dobové vyvrcholení je žádoucí vyzvednout koncepty Milana Hodži 
a Victora Bauera. Během dvacátých let M. Hodža inovovaně formuloval a ze-
jména důkladně věcně podložil předpoklad, že je prakticky nemožné připravo-
vat sjednocení celé Evropy či téměř celé Evropy víceméně jednorázovým aktem. 
Hodža poukazoval, že integrační vývoj mají zahájit zprvu jen některé evropské 
státy či skupiny států. V Evropě má tudíž vzniknout jedno či více kondenzač-
ních jader; integrační vývoj mají zahájit ti, koho už spojují zřetelné společné 
zájmy. Až časem, ve vícero etapách se bude formovat skutečně celoevropské 
integrační zastřešení. Hodža sám se koncentroval na středoevropský prostor 
a analyzoval dlouhodobé trendy v jeho rámci. 

Na rozdíl od těch, kdo obdobný princip formulovali ryze empiricky z ak-
tuálního pohledu, totiž víceméně cestou momentálních diplomatických a ali-
ančních konstrukcí,10 Hodža zdůrazňoval dlouhodobě se formující hluboce 
zakotvené předpoklady pro vytvoření společenství. Hodžův postup je přede-
vším postupem kulturněhistorickým; tím se jednoznačně M. Hodža předřa-
zuje těm politikům, kdož počátkem padesátých let 20. století začali realizovat 
vlastní proces evropské integrace; tím zároveň Hodža daleko překračuje i plány  
typu Briandova.

V návaznosti mj. na C. Frantze a F. Weyra rozvíjel M. Hodža princip, že 
ústava federace nemá kopírovat cizí vzory a vlastně ani nemá být založena na 
dosud obecně akceptovaných juristických modelech federalismu. Jsou to mode-
ly, které by mohly procesu evropské integrace přímo škodit; ústava příští stře-
doevropské federace musí vyrůst jako naprosto nový právní model, z vlastních 
zájmů a zdrojů střední Evropy.

Federalismus z  hlediska územního uspořádání má být vícevrstevný, ví-
cestupňový, počínaje garancemi autonomního rozhodování pro obce a regionál-
ní samosprávné orgány; z hlediska historických zdrojů jde o aplikaci švýcarské 
zkušenosti. Zároveň však integrální federalismus předpokládá – vedle onoho 
horizontálního členění na územním principu – i zcela nové vertikální členění; 
vedle pilíře územní organizace zde mají stát i další pilíře federální organizace, 
jmenovitě kulturní a hospodářsko-sociální. Tyto další pilíře se s územním uspo-
řádáním nemusí překrývat. Základem a východiskem celého uspořádání je totiž 
svobodné individuum; v jeho zájmu je, aby se stalo současně členem více článků 
a pilířů federalistické struktury.

10 Ve smyslu, že za momentálních poměrů jsou schopny mezi sebou komunikovat o  spojení 
jen vybrané státy, s  tím, že v  krátkém čase se může sestava těch, kteří budou schopni takové 
komunikace, zcela proměnit.

Tyto vývody byly syntetizovány v proslulém Hodžově spise z doby války.11 
Jde ovšem o výsledek čtyřicetiletého myšlenkového vývoje M. Hodži. Jmeno-
vitě lze vyzvednout proslov M. Hodži v Národním shromáždění v květnu 1922. 
Hodža mluvil o nezbytnosti dospět k evropskému „ideovému a politickému sou-
ručenství“; klíčovou roli bude v tom sehrávat formování a posléze dominance 
společného „evropského vědomí“.12 Tyto Hodžovy výroky nutno vnímat jako 
výraznou paralelu programového manifestu R. N. Coudenhove-Kalergi, navíc 
byly prosloveny už o rok dříve.

Základem Hodžových představ o koncentraci střední Evropy je úkol har-
monizace hospodářských zájmů a spolupráce. K tomu Hodža výslovně zdůraz-
ňoval, že vůle po sdružení musí vycházet z nových středoevropských států ze-
vnitř, jen touto cestou může být nalezen skutečně konsensuální společný zájem 
a vyrůstat vůle po sblížení a sjednocování. Plány přicházející z Paříže, Berlína či 
odjinud jsou falešné a předurčené k propadu.

Hodža už v této době formuloval první teze své koncepce (která dozrávala 
ještě po dalších deset let); obecně se stavěl tvrdě proti ochranářské politice, na 
druhé straně i formalizovaný hospodářský liberalismus prezentoval jako bez-
východný. Je tedy nezbytná konkrétní hospodářská politika, která však bude 
sledovat pouze cíl „vyrovnávání podmínek“; tedy skutečná hospodářská soutěž 
může probíhat v prvních fázích jen na základě vyrovnávání oněch konkrétních 
znevýhodnění tarifně-dopravních, znevýhodnění sociálním dumpingem, atp., 
ve vyšší fázi pak celoevropským koordinováním doposud výrazně rozdílných 
podmínek. Pro zemědělství je pak zapotřebí uplatňovat zcela specifickou politi-
ku, nakolik oněch mimoekonomických znevýhodnění, mimoekonomicky výraz-
ně rozdílných podmínek je mimořádně vysoký podíl. Takováto politika přitom 
již nedokáže přinášet zřetelný ani dlouhodobý efekt na úrovni národní (vládní) 
politiky, je zapotřebí koordinace středoevropské a návazně evropské.13

V polovině dvacátých let M. Hodža (a nejen on) používal výrazů součin-
nost a souručenství ve významu a smyslu identickém s výrazem společenství  

11 HODŽA, Milan: Federation in Central Europe. Reflections and Reminiscences, London–New 
York–Melbourne 1942.

12 Projev M. Hodži na 140. schůzi Národního shromáždění 26. 5. 1922. Digitální knihovna 
Parlamentu ČR (www.psp.cz).

13 HODŽA, Milan: O  zemědělských clech. In:  Venkov, 18, 1923, č.  82 (10. dubna 1923),  s.  1; 
HODŽA, Milan: Podmínkou soběstačnosti je parita cel zemědělských a průmyslových. In: Venkov, 
18, 1923, č.  190 (16. srpna 1923),  s.  1; o  rok později návazně: HODŽA, Milan: Agrarizmus 
a Slovanstvo. In: Slovenský denník, 7, 1924, č. 206 (10. septembra 1924), s. 1 – 2; HODŽA, Milan: 
Hospodářskou novou střední Evropou proti „Dunajské federaci“. In: Venkov, 19, 1924, č. 291,  
(13. prosince 1924),  s.  1 –  2. [Reedice: HODŽA, Milan: Články, reči, štúdie, IV, Praha 
1931, s. 458an., 449, 39an., 237an.]
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v pozdějších pojmenováních Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské hos-
podářské společenství, atd. Hodžovy teze už tehdy znamenaly odmítnutí jed-
norozměrného konceptu „akciová společnost Evropa“, stejně tak konceptu 
„akciová společnost střední Evropa“. Souručenství celoevropské i souručenství 
střední Evropy musí získat komplexní ekonomické dimenze i svou neméně tak 
principiální sociální dimenzi, svou politickou dimenzi, stejně tak svou dimenzi 
morální a duchovní.

Významnou úlohu sehrál M. Hodža v činnosti zmíněné sítě „středoevrop-
ských ústavů“, budovaných od roku 1929, zejména ústavů v Brně a ve Vídni. 
Za zdůraznění stojí především Hodžova přednáška na půdě brněnského ústavu 
v  březnu 1931.14 Z  obecného hlediska Hodža tehdy akcentoval tezi, že právě 
střední Evropa je dlouhodobě klíčem k řešení celoevropských problémů; tudíž 
bez konsolidované střední Evropy nelze vybudovat celoevropskou stabilitu, 
natož pak skutečný evropský systém integrace. Konkrétně pak pro dimenzi 
mocenských vztahů – pokud se má dospět ke stabilitě a míru v celoevropském 
rámci – Hodža vyzvedal za cíl ustavit kooperující mocenské uskupení Francie
-Německo-Střední Evropa.

Ohnisko Hodžových úvah však představovala tehdy jednoznačně perspek-
tiva ekonomického obrození střední Evropy. Hospodářsky stabilizovaná, posí-
lená a institucionálně koncentrovaná střední Evropa se musí stát rovnocenným 
partnerem Německa s cílem intenzívní kooperace s ním a s dalšími hospodář-
skými mocnostmi evropského západu. Hospodářská stabilizace střední Evropy 
nemá být izolovaným cílem, nýbrž zásadně součástí celoevropského řešení, zá-
roveň v dimenzích světové ekonomiky.

Jádrem nejproslulejšího meziválečného Hodžova konceptu je jeho projev 
na XXI. meziparlamentní hospodářské konferenci, zaměřené na otázky mezi-
národního obchodu, konané počátkem října 1935 ve Westminsterském paláci 
v Londýně.15 Hodža prezentoval jako celoevropský zájem, ba přímo jako úkol 
evropské politiky pracovat pro co nejtěsnější hospodářskou součinnost v rámci 
středoevropského prostoru; zároveň vyzvedal, že samotným státům střední Ev-
ropy záleží na co nejrozsáhlejší vzájemné výměně zboží až do svých nejzazších 
možností. Ještě názorněji to vyjádřil vystupňovaným přirovnáním, že nejen 

14 HODŽA, Milan: Československo a střední Evropa. Reedice: HODŽA, Milan: Články, reči, štúdie, 
sv. 4, s. 369 – 393.

15 Hodža byl pověřen rolí generálního zpravodaje konference pro otázky zemědělské; základní teze 
přednesl 1. října 1935, obšírnější vysvětlení podal 3. října. Oficiální edice: HODŽA, Milan: Le 
problème agricole en Europe centrale, Prague 1935. Nepříliš zdařilý překlad: HODŽA, Milan: 
Agrární problém střední Evropy. In:  Věstník Československé akademie zemědělské, 12, 1936, 
č. 3, s. 129an.

těm státům, které jsou si „vzájemnými konzumenty“, nýbrž i těm státům, které 
mohou být vzájemnými konzumenty, mají být imputovány příslušné mechanis-
my a cesty sblížení, a to nástroji celoevropské politiky.

Celoevropský hospodářský systém musí být přitom založen na funkčních 
regionálních hospodářských systémech. Z  nich středoevropský hospodářský 
systém potřebuje především ustavení specifických preferenčních vazeb.16 Pre-
ferenční systém pro střední Evropu zároveň nemá a nesmí přinášet žádnou izo-
laci vůči ostatní Evropě. 

Tento plán má jednak svou aktuální dimenzi, totiž nastolení „hospodář-
ského příměří“ a sblížení zemí podunajské Evropy, následně ustavení agrárního 
společenství podunajských zemí, na jehož základě by se Podunají nově zařadi-
lo do celoevropských mechanismů hospodářské spolupráce. Dalšími časovými 
horizonty naplňování plánu by bylo další prohlubování hospodářské spoluprá-
ce, s nastolením mechanismů celní unie a s dlouhodobým cílem ustavení fede-
race. Aktuální potřebou tudíž je uspořádat nově vztahy uvnitř střední Evropy 
jako celku, paralelně v rámci obdobných širších evropských regionů, současně 
uspořádat nově vztahy v  celoevropském rámci a  současně i  obchodní vazby  
mimo Evropu.17

Co se týče aktuálních agrárních problémů, Hodža požadoval vytvořit – po-
kud mají být dosaženy pronikavé a trvale pozitivní výsledky, příslušný „orgán 
praktické akce“, a to jako trvale pracující nadnárodní orgán (například v podobě 
„Ústředního agrárního byra“ ve Vídni).18 Ten by se prakticky staral o vývoz pří-
slušných přebytků v rámci kompenzačních obchodů. Nejde však o nějaký ryze 
agrárnický program, jak bývá často jednostranně vysvětlován. Časem se těžiště 
hospodářské spolupráce podunajských zemí a její intenzifikace přesune právě 
do vzájemné výměny průmyslových výrobků při celkovém industriálním růstu 
těchto zemí.

K tomu Hodža rozvíjel i řešení konkrétních finančních a bankovních ná-
strojů, devizové politiky, stejně tak technických opatření k usnadnění a intenzi-
fikaci vzájemné obchodní výměny středoevropských zemí. A v neposlední řadě 
nastiňoval řešení otázek právního systému a administrativních mechanismů, 
včetně sjednocení určitých norem, především v zájmu právní jistoty a vyrovná-
ní podmínek v obchodním podnikání pro celý integrovaný prostor.

Při této příležitosti M. Hodža tvrdě odsoudil takové záměry a  výsledky 
transformace národních ekonomik, které vedou k uzavírání se vůči světovému 

16 HODŽA, Milan: Le problème agricole ..., s. 5.

17 HODŽA, Milan: Le problème agricole ..., s. 13 – 20.

18 Takovýto stálý orgán by byl řízen sborem, složeným ze zástupců vlád příslušných států.
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obchodu a které přinášejí umělý rozvoj takových oborů, které v dané zemi ne-
mohou být efektivní a vyžadují trvalé vysoké dotace. Tedy zcela jednoznačně 
se M. Hodža stavěl proti takovým podpůrným aktivitám, které likvidují hos-
podářskou soutěž a zároveň vytvářejí systémy výhod, jejichž důsledkem je zpo-
hodlnění producentů, čekání na dotace jako samozřejmost, zároveň zdražování 
výrobků a tím poškozování konzumenta.19

Celý problém postavil Hodža rovněž do světla politicko-bezpečnostního. 
Upozornil, že bez hospodářské konsolidace území mezi Německem a Ruskem 
vzejde z  tohoto území politické nebezpečí; a  to za poměrů, kdy vedle Ruska 
i v  jiných evropských zemích, včetně západoevropských, se akumulují nebez-
pečné pokusy „nahradit zdravý individualismus vnuceným kolektivismem“. 
Svobodu individua v této souvislosti M. Hodža naopak akcentoval jako hodno-
tu, která spoluvytváří základy evropského míru.

Hned první významnější praktické kroky v  daném směru, zakotvené 
v nové československo-rakouské obchodní smlouvě, však byly zakrátko doslo-
va rozválcovány politikou nacistického Německa, další úsilí torpédovala zase 
mussoliniovská Itálie; přesto Hodža proti nacistickému hospodářskému proni-
kání do prostoru střední a jihovýchodní Evropy úporně zápasil až do počátku 
roku 1938.20 A celý Dunajský plán M. Hodži je takto jednak špičkovou ukázkou 
plánu sektorové integrace.

Během dvacátých a třicátých let se zformoval i Hodžův specifický koncept 
základního prostorového uspořádání Evropy a střední Evropy. V něm je vyzve-
dána základní role dvou hlavních os či koridorů, procházejících Evropou. Zá-
padní představuje široké pásmo cca od Rotterdamu po Marseille, podle toku 
Rýna a Rhônu (včetně Švýcarska a severní Itálie). Tento koridor považoval Ho-
dža za již stabilizovaný, včetně jeho zázemí. Podle něho probíhají intenzívní 
toky obchodní, kapitálové, stejně tak intenzívní výměna technologií i lidského 
kapitálu a duchovních hodnot.

Osou podobného významu je pro Hodžu koridor od Gdaňska k  Solu-
ni, jakožto osa střední Evropy, přibližně podle Visly, Váhu (a souběžně i Mo-
ravy), středního Dunaje, srbské Moravy a  Vardaru. Tento koridor již rovněž 
prokázal svůj civilizačně organizační význam, v  dalším se ještě má dospět 
k  intenzifikacím příslušných toků, jako je tomu v  případě koridoru západo-
evropského. Hodža obzvlášť zdůrazňoval nutnost stimulovat vlastní intelek-
tuální síly v  tomto pásmu. Tím se tento koridor upevní a  funkčně zvýrazní. 

19 HODŽA, Milan: Le problème agricole ..., s. 20 – 21.

20 Srv. Hodžův návrh vstupu basilejské Banky pro mezinárodní platební vyrovnávání do systému 
plateb v prostoru střední a jihovýchodní Evropy.

Nejde přitom o žádné „posouvání na východ“. M. Hodža současně silně ak-
centoval rozhraní mezi střední Evropou a Ruskem. Toto rozmezí je mu civilizač-
ním rozhraním; ruskou západní hranicí nezačíná ani tak východní Evropa, nýbrž 
vůbec Východ, ve smyslu Orient. Hranice po Uralu je ryze kartografickou čarou, 
konvencí bez věcného podkladu; žádné skutečné rozmezí tudy nevede. Naopak 
z komplexního pohledu kulturněcivilizačního vývoje Evropa pro Hodžu končí na 
oné východní hranici střední Evropy, to je reálná kontinentální hranice.21

Brněnský autor Victor Bauer patří mezi nejvýraznější tvůrce konceptů 
o střední Evropě jakožto funkčním kulturním společenství. Již roku 1929 pro-
rokoval, že „pod tlakem hospodářské tísně celé Evropy budeme nuceni vstoupit 
do většího celku středoevropského, snad také pan-evropského svazu a po zru-
šení celních přehrad zúčastnit se volné soutěže s našimi dnešními sousedy.22

Posléze autorsky proslul svou konjunkcí analýzy střední Evropy jakožto 
funkčního kulturního společenství a střední Evropy jakožto hospodářského cel-
ku. Syntézou jeho úvah, formulovaných postupně během cca dvaceti let se stal 
spis o střední Evropě jakožto živoucím organismu.23 Představuje střední Evro-
pu jako specifický kulturně-civilizační konglomerát. Zdejší národy se dlouho-
době navzájem kulturně ovlivňovaly, zároveň stály dlouhodobě pod společným 
vlivem evropské latinizované kultury, vytvořily i víceméně jednotnou městskou 
kulturu. Zároveň žily poněkud izolovány od mořských kultur Evropy. Geogra-
ficky je tento prostor vymezen na západě cca spojnicí Terst – Štětín (resp. s me-
zipásmem až po cca spojnici Benátky – Lübeck), na jihu cca rovnoběžkou přes 
Soluň, na východě spojnicí Královec – Istanbul. (Na východ od této linie leží pak 
už zcela vnitrokontinentální, izolovaný kulturní a geografický systém.)

Uvedený středoevropský konglomerát je pro Bauera mimořádně vysokou 
hodnotou, je ho tudíž třeba nadále rozvíjet. Jednou z podmínek je vytvořit nad-
národní federaci států v jeho prostoru, s přirozeným centrem ve Vídni. Bauer 
očekával v  dohledné době programové doformování tohoto, dosud převážně 
živelně se rozvíjejícího středoevropského celku, v plně integrální systém. Jeho 
klíčová dimenze má představovat nejen integraci ekonomickou, nýbrž i nadná-
rodní federaci. Typický je i Bauerův důrazný terminologický antipod vůči tra-
dičním německým konceptům Mitteleuropy, totiž Zentraleuropa; nejde o oby-
čejný „prostředek Evropy“, nýbrž o nedoceněný ústřední prostor Evropy. Další 
důrazný terminologický antipod znamená obsah výrazů Východ, kompaktní 

21 K  Hodžovým konceptům blíže: GONĚC, Vladimír: Milan Hodža before „Milan Hodža“. His 
early schemes and concepts on Europe. In: GONĚC, Vladimír (ed.): In Between Enthusiasm and 
Pragmatism: How To Construct Europe? Brno 2008, s. 66 – 112.

22 BAUER, Victor: Co jsem prožil u nás od převratu. Brno 1929, s. 47.

23 BAUER, Victor: Zentraleuropa, ein lebendiges Organismus. Brünn 1936.
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prostor dosahující od čáry Královec-Oděsa až po Pamír od severozápadu, Vý-
chod kulturně inertní, zatuhlý, proti Orientu jakožto kompaktnímu prostoru 
od jižního Středomoří až po Pamír od jihozápadu, Orientu pohyblivému a ote-
vřenému vůči Evropě mnohem více, než se běžně doceňuje.

Rozpaky až neurózy nad eventualitou politického sjednocení střední Evro-
py byly prolomeny teprve v důsledku hitlerovských aktivit. Bylo prezentováno 
množství jednorozměrných až naivních konceptů, zvláště polské provenience, 
které se rodily rychle po 17. září 1939, všechny však vcelku prázdné formulačně 
i argumentačně, typu:

„kdybychom tu [t.j. ve střední Evropě] měli federaci, tak by se nám to  
[t.j. 1. září 1939 a následující] nestalo“. Zároveň je naprosto pochopitelné, že 
motivy bezpečnostní stály pevně v centru tezí.

Zásadní kvalitativní posun znamená jmenovitě přínos československé-
ho válečného exilu, a to jednak Hodžův koncept, jednak koncept H. Ripky. Již 
zmíněný Milan Hodža se právě díky této fázi svých intelektuálních aktivit stal 
osobností, která z našich myslitelů posléze i v západní odborné publicistice o fe-
deralismu nalezla nejobjemnější ohlas. Je to díky jeho rozsáhlému spisu Fede-
race ve střední Evropě, vydanému v angličtině už roku 1942,24 především však 
proto, že jeho koncept odpovídal jednak strukturám úvah britských federalistů 
počátku čtyřicátých let, jednak aktuální linii politiky britské vlády.

Podtitul Reflexe a reminiscence jednoznačně navozuje, že většina rozsahu 
spisu je soubornou historickou analýzou fenoménu střední Evropa od počátku 
20. století.25 Mj. se zde vypichuje reálné směřování střední Evropy ke středoev-
ropskému ekonomickému celku s celní unií a společnou měnou v průběhu třicá-
tých let.26 Co se týče politické profilace nové střední Evropy, Hodža navazuje na 
svůj starší koncept formulací, že půjde o systémy „agrární demokracie“,27 které 
po válce překonají a vytlačí „moderní absolutismus“. 

Speciálně celá třetí kapitola spisu (byť relativně krátká) je věnována 
problému, jak uspořádat federaci ve střední Evropě. Nejde o nějakou umělou 

24 HODŽA, Milan: Federation in Central Europe. Reflections and Reminiscences. London 1942. 
Slovenský překlad: HODŽA, Milan: Federácia v  strednej Európe. Reflexie a  reminiscencie, 
In: HODŽA, M.: Federácia v strednej Európe a iné štúdie. Bratislava 1997. 

25 Hodža byl k  tomu kvalifikován nejen jako aktivní politik v  celém sledovaném období, nýbrž 
rovněž jako profesor historie na Komenského univerzitě. 

26 HODŽA, Milan: Federation…, kap. 2/6.

27 Tamtéž, kap. 4. (Stabilizaci „agrární demokracie“ přinesou silné střední vrstvy, v  jejichž rámci 
se nejvýznamnější složkou stane ekonomicky silné, sociálně a  kulturně modernizované 
a stabilizované rolnictvo.) 

konstrukci ani pouhou dedukci v oboru ústavního práva; sám Hodža kapitolu 
prezentuje ve smyslu, že návrh je sestaven na základě historické zkušenosti, 
konkrétních trendů třicátých let i na základě reflexe momentální tragické situ-
ace v politickém i veřejném mínění.28

Střední Evropa se musí stát ekonomickým celkem. Ani v  tomto scelení 
však nebude ekonomicky soběstačná (což ostatně neplatí a nemůže platit pro 
žádný evropský region). Budoucnost celé Evropy spočívá v rozumné dělbě prá-
ce. Středoevropská federace především vytvoří dostatečně silný ekonomický 
celek, který bude rovnocenným partnerem; střední Evropa se tím stane sku-
tečným subjektem mezinárodního obchodu, přestane být pouhým objektem. 
Taková střední Evropa se stane i faktorem zajištění míru pro celou Evropu.29

V části nazvané přímo „Ústava“ Hodža zdůraznil, že v citlivé otázce suvere-
nity středoevropských států půjde o „dobrovolné spojení suverenity“; vytvoření 
relativně silného celku touto cestou pak pro každý malý národ bude zname-
nat nepochybně více než ustavičné nebezpečí ztráty suverenity pro izolovaný 
malý stát, bez jakékoli kompenzace. Další zásadní složku Hodžova konceptu 
zůstává podržení Hodžova již dříve formulovaného principu, že ústava střed-
ní Evropy rozhodně nesmí kopírovat cizí vzory, nýbrž má vyrůst z  vlastních  
zájmů a zdrojů. 

Zároveň cesta k federaci musí být fázovaná, přes odzkoušení etap jakož-
to dočasných stádií. Celní unie má být východiskovým modelem; ani ta však 
nemá být ustavena jednorázově, nýbrž se stát výsledkem etapy postupného 
rušení vnitřních cel v limitu do pěti let. Vývoj si vynutí v určité fázi i zavedení  
společné měny. 

Pro konečnou verzi federace Hodža vymezuje, že do kompetence fede-
rálních orgánů zákonodárných i  výkonných by měly spadat finance (ovšem 
v dílčím rozměru týkajícím se společné měny a rozpočtů pro obory spravované 
federací), dále záležitosti hospodářské (v rozměru věcí zahraničního obchodu 
a federální koordinace těch odvětví, kde bude nutno eliminovat nadprodukci), 
zahraniční věci, obrana, pošty a spoje, doprava (pro poslední dvě sféry opět ni-
koli souborně, jen k federálnímu sladění těchto oborů), zajištění vztahů mezi 
členskými státy federace. 

Pozoruhodný je Hodžův návrh na složení Federálního kongresu jakožto 
zákonodárného orgánu; překračuje totiž tradiční koncepty státovědy (a směřu-
je k modelu zastoupení zájmů, jak byl uplatňován již od počátků v institucích 
[západo]evropské integrace). Kongres by měl být jednokomorový, přitom pro 

28 Tamtéž, kap. 3/1. 

29 Tamtéž, kap. 3/2. 
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rovnovážnější zajištění zájmů členských států by bylo předsednictvo složeno 
po jednom zástupci za každý členský stát, především však celý poslanecký sbor 
by znamenal zvláštní kombinaci principů poměrného a paritního zastoupení. 
Zásada, že jeden poslanec kongresu by zastupoval jeden milión obyvatel svého 
státu, by byla korigována principem, že každý členský stát bude mít minimálně 
deset poslanců v kongresu a maximálně patnáct.30 Institut státního občanství 
by byl decentralizován; státní občanství federace by bylo přímo dáno státním 
občanstvím členského státu, naopak nikoli. Nejvyšší soud středoevropské fede-
race by vykonával funkci federálního ústavního soudu. 

Celý systém federace Hodža prezentuje jako „silnou unii národních ener-
gií“. Hodža dále ještě výrazněji podtrhoval zásadu, že regionální federace jsou 
nevyhnutelným předpokladem federace evropské; každá celoevropská spolu-
práce může efektivně budovat jen na fungování regionálních uskupení. 

Hodža dále předpokládal silnou výkonnou moc federace (přirozeně strikt-
ně v rámci kompetencí federace vymezených ústavou). Další specifickým rysem 
je ústavně podchycené celofederální organizování profesních a zájmových usku-
pení, od obchodních a průmyslových komor, přes agrární komory až například 
po komoru vědeckých pracovníků. Právě v jejich rámci by se efektivně nalézaly 
a formulovaly celofederální rozměry zájmů těchto skupin.31 

Již 14. ledna 1940 v Paříži Hodža přednesl teze: V budoucnosti by drob-
né a slabé státy střední Evropy byly opět vystaveny novému útoku [Německa 
nebo Ruska], jemuž by už Francie ani Británie nedokázaly čelit. Proto je třeba 
usilovat o organizování „sdružených států středoevropských“. Vnitřní struktu-
ra spojeného Polska, Československa a Rakouska bude natolik silná, aby byly 
geograficky, strategicky i strukturálně spolehlivým předvojem nové Evropy a s 
Británií a Francií zároveň souběžným podstavcem evropské bezpečnosti. Sdru-
žené státy středoevropské se budou moci zakomponovat do aliance se západní 
Evropou i finančně a hospodářsky jakož i diplomaticky a vojensky.32 

Milan Hodža přinesl celou řadu mimořádně cenných postřehů pro per-
spektivy střední Evropy, zejména jeho varování před sovětskou politikou za do-
bové až naivistické euforie byla přímo prorocká. Na druhé straně je zde zřetelný 
rozměr osobní; Hodža se snažil dotáhnout k  realizaci ty své iniciativy, které 
jako aktivní politik rozvíjel během třicátých let a zejména v etapě 1935 – 1938. 

A tak zůstal jeho námět více reflexemi a  méně perspektivou, byť hlavní 
bariérou se stala agresívní sovětská politika druhé poloviny války. Sám Hodža 

30 Konkrétně tedy malé Rakousko nebude mít pouze 8 poslanců, nýbrž 10, velké Polsko nebude mít 
32 poslanců, nýbrž pouze 15. 

31 HODŽA, Milan: Federation…, kap. 3/4. 

32 Tamtéž, kap. 3/5. 

vlastně nedocenil otázku, co bude koncem války s Rakouskem, Maďarskem, Ru-
munskem a Bulharskem, na tyto země ani nekladl žádné nápravné požadavky, 
zejména ne na Maďarsko. Pouze do budoucna neurčitě očekával nastolení reži-
mů „agrární demokracie“, přičemž dostával na společného jmenovatele právě 
třeba Maďarsko jako nejvěrnějšího spojence nacistického Německa a  Polsko 
bojující na straně spojenců. Charakter režimů v momentě ustavování středoev-
ropské federace tedy nedořešil. 

Přínos Huberta Ripky ve fázi válečného exilu spočívá především v  jeho 
originálním a typicky středoevropském vymezení ve formě negativní definice. 
Sledoval princip, že při potřebě určité zdrženlivosti nutno jmenovitě nepredes-
tinovat podobu příští eventuální politické integrace. O takové podobě mají roz-
hodnout až po válce legitimně zvolené nové státní reprezentace.33 

Hubert Ripka ještě na jaře 193934 – proti dříve v československém evro-
panském myšlení dominujícímu tématu „sjednocení Evropy jako ekonomická 
nutnost“ –  vrátil do jádra pozornosti téma „sjednocení Evropy jako garance 
evropského míru“. Teprve po destrukci nacismu bude možno nalézt reálný 
a trvalý mír na bázi „svobodné federace evropských národů“. Zároveň Evropa 
musí být vnitřně sjednocena uznáním „humanitních ideálů svobody, práva,  
rovnosti a spravedlnosti“.35

Procesu evropského sjednocování má být předstupněm vytváření menších 
regionálních jednotek. Za zvlášť nezbytný považoval Ripka tento postup pro 
střední a východní Evropu. Jedním z takových celků by tudíž byla užší federace 
podunajských států. Ta by byla skutečným partnerem pro velké evropské státy, 
rovněž by usnadnila řešení problému hranic ve střední Evropě.36 

Své představy o  principech středoevropského sdružování formuloval H. 
Ripka za války mnohokrát. K  celé problematice přistupoval Ripka způsobem 
stanovovat cíl nikoli pozitivní definicí, nýbrž cestou negativního vymezení, tj. 
kudy cesta nevede, jaké projekty jsou konceptuálně chybné a v čem konkrétně,  
 

33 K čemuž ovšem naplno došlo pouze v  Rakousku. V  Československu a  Maďarsku pouze pod 
omezením a  pod sovětským tlakem, přičemž dosažená polovičatost obnovy státnosti byla za 
sovětské součinnosti posléze plně destruována. V Polsku, Rumunsku a Jugoslávii žádné, ani dílčí 
legitimní demokratické obnovy dosaženo nebylo. (To je mj. málo vnímaná zásadní diference proti 
rozhodnutí exilových vlád Belgie, Nizozemí a Lucemburska zahájit hospodářskou integraci ihned 
s momentem osvobození.) Skutečné osvobození takto ve střední Evropě dlouho chybí, v Rakousku 
přijde jako první až roku 1955.

34 RIPKA, Hubert: Munich: Before and After. London 1939.

35 Tamtéž, s. 468, 480, 482 – 483.

36 Tamtéž, s. 480 – 481.
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jaké projekty jsou za momentálních i poválečných podmínek nerealizovatelné, 
jaké jsou předčasné.37 

Poprvé jednoznačněji Ripka veřejně systematizoval podmínky středoev-
ropské konfederace v květnu 1941.38 Ve společných institucích středoevropské 
konfederace by byly národní státy zastoupeny paritně jak v  parlamentu, tak 
v orgánech moci výkonné. Rozhodování by podléhalo ještě následnému schva-
lování příslušnými národními orgány. Ripka považoval za nejvhodnější spojit ve 
středoevropské konfederaci Podunají (jakožto přirozený celek ve střední Evro-
pě, složený z Československa, Rakouska, Maďarska a Rumunska) s Polskem.39 
Středoevropskou konfederaci bude nezbytné včlenit jako celek do celoevropské 
nadstátní konstrukce. 

Novou fázi představuje Ripkovo stanovisko z  února 1943.40 Vedle per-
spektivy úzké součinnosti mezi středoevropskými národy zdůraznil zásadu, 
že podobu středoevropského uspořádání nelze formulovat deduktivně podle 
předem narýsovaného plánu, nýbrž prakticky, podle konkrétních poměrů, jak 
vyplynou z vítězství spojenců. K tomu konkrétněji dodával, že varianta federa-
ce pro střední Evropu se jeví jako zatím předčasná; momentálně nejvhodněj-
ší je uvažovat o konfederaci států střední Evropy. Byť tedy bude možno snést 
spoustu logických vývodů, proč by sevřenější státoprávní (a ekonomická atd.) 
koncentrace střední Evropy byla všemožně výhodná, veřejné mínění, ba ani my-
šlení velké části politických špiček ji zatím nedokáže strávit. 

Koncem července 1943 Ripka ještě důrazněji akcentoval,41 že izolova-
ná středoevropská konfederace ani užší souručenství bez celoevropského za-
střešení, počínaje celoevropskými jednoznačnými bezpečnostními garancemi, 
nedokáže zachránit střední Evropu ani před Německem ani před Ruskem.  

37 Je to ostatně obecnější středoevropanský přístup k  logice. Zároveň znamená přísný realismus 
a střízlivost politika.

38 V přednášce konané v Manchesteru. Edice Ripkou redigovaného výtahu in: RIPKA, Hubert: Small 
and Great Nations. London 1944. Český překlad: RIPKA, Hubert: Podmínky středoevropské 
konfederace, In: RIPKA, H.: Československo v nové Evropě. London 1945, s. 109an. 

39 Zde zároveň respektoval dezinteres polských kruhů na balkánských zemích. Polští politikové 
naopak měli zájem i  na začlenění svých severovýchodních sousedů, přinejmenším Litvy 
a  Východních Prus (oddělených od Německa), což by však z  pohledu československé politiky 
představovalo již nežádoucí daleké překročení hranic střední Evropy.

40 Stanovisko pro zasedání vlády 2. února a následně expozé pro Státní radu 10. února 1943. Oficiální 
edice: RIPKA, Hubert: O  středoevropské problematice. Výklad státního ministra na 9. schůzi 
Politického výboru Státní rady 10. 2. 1943. London 1943. Reedice: RIPKA, H.: Československo 
a „střední Evropa“. In: RIPKA, H.: Československo v nové Evropě …, s. 117an. 

41 V přednášce v Rudolf Fuchs House pro demokratické složky německé emigrace z Čech a Moravy. 
Edice: RIPKA, Hubert: Federační plány, In: RIPKA, H.: Československo v nové Evropě…, s. 133an.

Přitom nepůjde jen o politické a bezpečnostní zájmy států střední Evropy, ný-
brž i hospodářské zájmy těchto zemí, které nutně povedou k politice zaměřené  
celoevropsky a světově.

Ripka tehdy také jednoznačně vymezil, které podoby užšího středoevrop-
ského uspořádání jsou nepřijatelné; konkrétně jde o verze: nastolení novými či 
inovovanými metodami německého panství nad střední Evropou, dále obnove-
ní rakousko-uherského soustátí ať už s Habsburky anebo bez nich, nepřijatelné 
by bylo i uspořádání, které by z některých zemí střední Evropy udělalo vedoucí 
činitele tohoto prostoru, kteří by takto dospěli k postavení velmoci; naprosto 
nepřípustné by bylo uspořádání, které by zablokovalo cestu demokratického 
vývoje ve střední Evropě. 

Když dlouhodobý tvrdý sovětský nátlak vyústil ve výslovné veto vůči ja-
kýmkoli jednáním o konfederacích pro střední a jihovýchodní Evropu, Ripka byl 
nucen uhýbat, tématu se však nevzdal.42 Mj. očekával, že okamžitě po ukonče-
ní války se ustaví mimořádně úzká ekonomická provázanost Československa, 
Rakouska a Jugoslávie. Na druhé straně společné politické zájmy budou úzce 
spojovat Československo, Rumunsko a Jugoslávii atp.43

Nová vlna promýšlení fenoménu střední Evropa, podnícená dovršením 
sovětské expanze ve středoevropském prostoru v  roce 1948, přišla v  podobě 
spolupráce politických exilů, jednak působících v „trojúhelníku“ Paříž-Londýn
-Brusel, jednak na území USA a Kanady. Teprve v této fázi došlo ke skutečně už-
ším vzájemným kontaktům exilových činitelů, odtud se mohlo odvíjet další 
vnímání a pochopení společných zájmů ve střední Evropě. Od přelomu čtyři-
cátých a padesátých let se společná jednání a společné aktivity koncentrovaly 
na osvobození střední Evropy ze sovětské okupace, zároveň na úkol záchrany 
středoevropské civilizace a kultury před likvidačními zásahy neevropské a an-
tievropské, agresivní despocie a jejích domácích satrapů. Důsledek znamenaly 
mj. inovace v  konceptech středoevropské integrace, založené primárně opět 
na zajištění bezpečnosti středoevropských zemí pro období po pádu komuni-
smu. Nový boom konceptů středoevropské politické a bezpečnostní integrace  
 

42 Například v prohlášení vůči výkonnému výboru Hnutí svobodného Rakouska v Londýně [Vyšlo 
in: Central European Observer, 1943, July, 25. Reedice in: RIPKA, H.: Československo v  nové 
Evropě…,  s.  131an.], anebo v  přednášce přednesené na Corpus Christi College v  Oxfordu 22. 
listopadu 1943 [V rozšířené podobě publikováno: RIPKA, Hubert: Small and Great Nations. The 
Conditions of a  New International Organisation, London 1944. Český překlad in: RIPKA, H.: 
Československo v nové Evropě, s. 5an.]. 

43 K Ripkovi blíže: GONĚC, Vladimír: Hubert Ripka: un européen. Brno 2006.
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přinášel koncepty leckdy velmi naivní, spolu s úpravami a oprašováním starých 
obdobných konceptů, nezřídka s kontinuitou nositelů.

Nezávisle na startu právě ekonomické dimenze západoevropské integra-
ce se však od počátku padesátých let začalo se střízlivými analýzami v tématu, 
jaké a jak dalekosáhlé proměny ekonomické probíhají v Sověty podmaněných 
zemích středovýchodní Evropy, zejména v součinnosti mezi činiteli polskými, 
československými a maďarskými.

Klíčovými osobnostmi mezi exilovými politiky se v  tomto směru stali 
Edward Raczyński za polskou stranu, Hubert Ripka za československou a Pál 
Auer za maďarskou.44 Špičkovou postavou v  týmu ekonomických odborníků, 
vzniklého pod patronací uvedené trojice politiků se stal Jan Wszelaki.45 Ten 
charakterizoval ekonomické proměny v satelitizovaných zemích jako industri-
ální revoluci, která má jednak svou násilnickou rovinu, nařizovanou z Moskvy, 
jednak si uchovává stále svou rovinu víceméně spontánní, nastartovanou ještě 
nekomunistickými ekonomickými experty v letech 1946 – 1947. Wszelaki při-
tom očekával, že další průmyslový růst v regionu povede i k dalšímu posilování 
vzájemné ekonomické závislosti zemí regionu, tedy nikoli pouze k jednostran-
né závislosti na Rusku. Až se železná opona zhroutí, zůstane realitou stav dosa-
žené vzájemné ekonomické integrace, zároveň vystoupí zájem integrovat tyto 
země s mezitím sjednocenou západní Evropou.46

Syntéza prací nad středoevropským společenstvím uhlí a oceli pod vedením 
J. Wszelaki byla dovršena v roce 1953. Zdrojem motivace byl na prvním místě 
model Beneluxu, jakožto již téměř dovršené komplexní hospodářské unie, na 
druhém místě model Evropského společenství uhlí a oceli. Do hry se tak vrátil 
koncept „dvoustupňového integrování“, středovýchodní Evropa už jako integro-
vaný celek by se postupně začleňovala do systému západoevropské integrace.47

Projekt důrazně odmítá představy, že by se záležitosti kooperace zemí 
středovýchodní Evropy měly řešit po osvobození empiricky a  právě jakožto 

44 Přímo výzvy a  manifesty v  tomto směru publikovali společně Raczyński a  Ripka v  klíčových 
exilových periodikách: RACZYŃSKI, Edward: Účast Československa a  Polska v  organizaci 
budoucího zřízení východo-střední Evropy. In: Hlas Československa [New York], III, 1953, č. 1; 
RIPKA, Hubert: Pro československo-polskou konfederaci! Tamtéž; RIPKA, Hubert: O Federację 
Polsko-Czechosłowacką. In: Kultura [Paris], VII, 1952, č. 12. Mj. se všichni tři navzájem dobře 
znali ještě z meziválečného období.

45 Jedno z nich otiskl i prominentní americký čtvrtletník: WSZELAKI, Jan: The Rise of Industrial 
Middle Europe. In: Foreign Affairs [New York], vol. 30, No 1 [October 1951], s. 123 – 134.

46 WSZELAKI, Jan: The Rise..., s. 134.

47 Text se dochoval v osobním archívu Huberta Ripky: Draft Plan for a Central and Eastern European 
Coal and Steel Community. Archiv Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, fond H. Ripka, kart 43, inv. 
č. 1521 (Materiály polských exilových institucí), 22 s., cyklostyl, s. 1 – 2.

pouhá kooperace (tedy tradičními metodami obchodních smluv apod.). Naopak 
bude nutno uzavírat urychleně dohody, které budou přímo ustavovat společ-
né „specializované agentury“, vzápětí i orgány sektorálního sjednocení. To vše 
má být uplatňováno skutečně konceptuálně, se zřetelným cílem plně funkční  
ekonomické unie.48

Jádrem konceptu je integrace středovýchodní Evropy v koncentraci kolem 
oborů uhlí, energetiky, oceli a strojírenství. Zároveň je reflektována zrůdná ko-
alice technokratismu a politického rozhodování v činnosti Rady vzájemné hos-
podářské pomoci. Proto projekt varuje před nadměrným objemem výkonných 
pravomocí Středoevropského společenství. Opakovaně projekt akcentoval jako 
specifickou potřebu střední Evropy vytvářet integrační orgány i pro další obory 
(počínaje jmenovaným strojírenstvím), právě v podstatně dřívějším horizontu 
než je či bude potřeba samotné západní Evropy.

Jako jádro Společenství jsou prezentovány Československo, Polsko a Ma-
ďarsko; přitom je akcentováno, že Sovětům se nepodařilo vzájemnou prová-
zanost ekonomik těchto zemí rozbít. Zároveň je deklarována nezbytnost roz-
šíření tohoto jádra o  další země.49 Na prvním místě jako žádoucí další člen 
je uváděno Rakousko.50 Jako další v  pořadí žádoucích kandidátů jsou jme-
novány Rumunsko a  Jugoslávie, mají již ostatně jisté ekonomické vazby na  
Maďarsko a Československo.

Střední Evropa potřebuje přednostně vyřešit své specifické problémy a jejich 
řešením sama vnitřně posílit. Samozřejmě souběžně je i celoevropská dimenze 
integračního procesu žádoucí a nevyhnutelná a pro všechny členy přínosná.51

Hubert Ripka navazoval a emendoval celé téma do jasné dimenze politic-
ké integrace; akcentoval přitom princip derivovaný z dlouhodobé zkušenosti: 
Mír v Evropě závisí na poměrech ve střední Evropě: ovládání střední Evropy 
kýmkoli zvenčí znamená hrozbu pro celou Evropu. Odtud se právě ve střed-
ní Evropě generuje jednostranné povědomí, v  jehož základě je nutnost sjed-
nocení střední Evropy v  rámci sjednocené celé Evropy pojímána právě jako  
garance bezpečnostní.

Ripka se v novém exilu dlouho zaměřoval na otázky, proč se má Evropa 
sjednotit a proč by se měla pod celoevropskou střechou sjednotit právě střed-
ní Evropa ve specifický celek. Souběžně se úporně vyhýbal otázkám, jak má 

48 Draft Plan…, s. 3 – 4.

49 Draft Plan…, s. 18.

50 Toho času stále ještě pod okupačním statutem. Tedy i Rakousko stálo před osvobozením, byť ve 
výhodnější pozici než ostatní země střední Evropy.

51 Ke Wszelakiho plánu viz: GONĚC, Vladimír: An Eastern Schuman Plan? Project of Central 
European Coal and Steel Community and Political Community (1953). Brno 2009.
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toto sjednocení vypadat, resp. navazoval na své negativní definice z  války, 
tedy jak nemá toto sjednocení dopadnout.52 Takto vystupoval i  proti hroma-
dícímu se dobovému exilovému psaní o budoucím uspořádání střední Evropy, 
jmenovitě proti popularizování tradičních federalistických modelů jakožto  
beznadějně zastaralých.

Varoval před zkušeností, že dosavadní přechody od demokratických reži-
mů k totalitním probíhaly až příliš snadno a že v jádru problému se prokazují 
důsledky hrozivé koncentrace politické a hospodářské moci v rukou centralizo-
vaného státu.53 Odtud Ripka dedukoval nutnost „rozložit moc na mnoho mocí, 
vzájemně je kontrolovat a vyvažovat, a to jak uvnitř států, tak mezi státy“, ze-
jména podstatně zmenšit rozsah vládních pravomocí a přenést je na jiné insti-
tuce. Vedle nového horizontálního rozdělení a především vyvažování mocí pod-
trhoval nutnost rovněž vertikálního rozdělení mocí. Základním parametrem 
pro poměřování kvality takového uspořádání musí být, nakolik bude vycházet 
vstříc individuu a jeho hodnotě.54

Na přelomu roku 1952/1953 Ripka naznal, že je načase vystoupit s pozi-
tivním vymezením žádoucího středoevropského uspořádání pro etapu po pádu 
sovětské nadvlády. Vedle obecné inspirace tehdejšími západoevropskými inte-
gračními trendy (včetně tehdy ještě silných trendů i integrace politické) Ripka 
zdůrazňoval, že je třeba specificky stavět a řešit problém, jaké důvody jsou pro 
regionální sjednocení malých národů střední Evropy ve fázi, kdy se připravuje 
sjednocení Evropy celé.55 Základní aktuálně silně pociťované argumenty ply-
nou z problémů bezpečnostních: střední Evropa mezi dvěma soupeřícími vel-
mocemi nemůže zůstat rozbitá. Neméně závažné je však hledání efektivních 
státoprávních nástrojů pro co nejefektivnější nápravu obrovských škod, které 
způsobila sovětská nadvláda a její místní komunističtí vykonavatelé, nástrojů 
pro co nejefektivnější sociální a ekonomickou transformaci.56

Ripkův námět razantně překročil meze tradicionalistického federalismu. 
Jmenovitě pro střední Evropu nebude možné formovat federaci v  tradičním 
smyslu, zejména žádnou instituci typu „federální vlády“. Jako model už tehdy 
přínosný pro západní Evropu v  prvotní podobě Evropského společenství uhlí 

52 Srv. např. přednáška: RIPKA, Hubert: The Federalistic Reorganization of Central and Eastern 
Europe (strojopis). Archiv Ústavu pro soudobě dějiny AV ČR, fond H. Ripka, kart. 25, inv. č. 00754.

53 RIPKA, Hubert: Federalistický řád svobody a  spravedlnosti. Edice: GONĚC, Vladimír: Jak se 
vymanit z komunismu a co po komunismu. Iniciativy pod koordinací Huberta Ripky v padesátých 
letech. Brno 2012, s. 125 – 126.

54 RIPKA, Hubert: Proti totalismu federalism. In. Tribuna [New York], 1953, leden-březen, s. 5.

55 RIPKA, Hubert: A Federation of Central Europe. New York 1953, s. 5.

56 RIPKA, Hubert: A Federation…, s. 6 – 7.

a  oceli, Ripka poukazoval na přínosnost a  výhodnost smíšeného uspořádání, 
v němž se budou uplatňovat jednotlivé nadnárodní autority pro vybrané záleži-
tosti a současně se budou ustavovat mezivládní instituce pro záležitosti jiné. Až 
s odstupem času, pokud by se to projevilo jako účelné, by se některé mezivládní 
instituce transformovaly rovněž v nadnárodní autority. A za rámec nadnárod-
ních autorit by už konstrukce středoevropské federace rozhodně neměla vykro-
čit.57 Na druhé straně však vytýčil jako rozhodující parametr, že politické systé-
my zemí střední Evropy musí být téměř identické, a to demokratické, jinak bude 
jakákoli spolupráce, tím spíše integrace nefunkční. Proces formování demokra-
tických institucí bude po pádu komunismu mimořádně náročný a bude ohrožen 
mocnými silami, které v zemích střední Evropy budou usilovat o „prostý“ návrat 
předválečných poměrů,58 ba dokonce i do politických poměrů 19. století.

Jako nevyhnutelnou paralelu středoevropské integrace kladl Ripka proces 
dalekosáhlé politické a  správní decentralizace středoevropských zemí. Řada 
konkrétních kompetencí musí být odebrána centrálním státním orgánům 
a přenesena k lokálním samosprávám; ty musí nabýt skutečné autonomie.59

Jedině orgány obrany a armády měly být formovány v tradičním federalis-
tickém mechanismu. V této sféře by se mělo se středoevropskou integrací začít, 
ihned po pádu komunismu, a dospět rychle k plnému sjednocení, tedy dále, než 
očekávané mechanismy západoevropské integrace. Ministerstvo obrany by stá-
lo pod plnou kontrolou federálního parlamentu. V ostatních dimenzích příští 
středoevropské integrace Ripka sledoval funkcionalistickou inspiraci, derivova-
nou od Schumanovy deklarace. Přitom nemělo jít o  pasívní přejímání. První 
nadnárodní autoritou pro střední Evropu se mělo stát sjednocení dopravy, další 
v pořadí měla být měnová asociace (teprve později měnová unie), až v násle-
dujícím pořadí stál námět na integraci těžebního průmyslu (včetně těžby rud), 
atd. Vše s opakovaným vyřčením principu, že se nemá vytvářet středoevropská 
federální vláda, a to ani v žádné redukované podobě nějakého ústředního „fe-
derálního úřadu“. Výkonné orgány nadnárodních organizací budou rozhodovat 
autonomně v rámci svých přesně stanovených kompetencí, zároveň budou vý-
lučně odpovědné federálnímu parlamentu; nebudou takto ani nepřímo závislé 
na národních orgánech. Proti tomu federální výbory ministrů by fungovaly jako 

57 RIPKA, Hubert: A Federation…, s. 53 – 56.

58 Zde stojí zato připomenout postřeh Václava Bělohradského z  80. let, že komunistické režimy 
v zemích střední a  jihovýchodní Evropy se mezitím posunuly do podoby velmi blízké režimům 
dotyčných zemí z 30. let, s jedinou výjimkou Československa (pro Slovensko lze zase připomenout 
už staré hodnocení Jána Beharky z  roku 1946 a  znovu z  roku 1954, že komunisté jsou  
„červení ľudáci“).

59 RIPKA, Hubert: A Federation…, s. 57 – 64.
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typické mezivládní orgány dojednávání; jejich usnesení by byla postupována 
ke schvalování národním vládám. Teprve podstatně později a v přísně vyme-
zených záležitostech by se dohody takových výborů postupovaly ke schválení 
federálnímu parlamentu.60

Nejvyšší soud středoevropské federace by fungoval jako sui generis Ústav-
ní soud; rozhodoval by především spory mezi supranacionálními orgány a ná-
rodními institucemi, dále spory mezi supranacionálními orgány navzájem. 
Další principiální kompetenční sférou Nejvyššího soudu by bylo rozhodování 
ve věcech porušování práv člověka.61 Třetím výsadním okruhem kompetencí 
Nejvyššího soudu federace se má stát rozhodování ve věcech ochrany menšin.62

Přes vymezování konkrétních parametrů středoevropské federace Ripka 
poukazoval na nutnost promýšlet konkrétní eventuality pro budoucnost, po-
čítat s více variantami středoevropského uspořádání. Za zásadního součinitele 
vyzvedal konkrétní míru integrace západní Evropy k momentu pádu komunis-
mu ve střední Evropě. Tedy bude-li západní Evropa již silně integrována, včetně 
politické integrace, potom v řadě konkrétních záležitostí, zejména hospodář-
ských a vojenských, bude možné, aby se země střední Evropy přímo podílely 
na institucích celoevropské integrace jako její řádní členové; jen ve vybraných 
záležitostech by se formovaly orgány středoevropské federace. Naopak, pokud 
bude západní Evropa pokračovat v integračním procesu pomalu, přičemž část 
západní Evropy zůstane zcela mimo integrační proces, pak stav ohrožení střed-
ní Evropy zůstane mimořádně vysoký a vynutí si co nejsevřenější model středo-
evropské federace, v němž nadnárodní autority budou sehrávat rozhodující roli, 
kdežto mezivládní instituce jen roli okrajovou.63

Z dobových reakcí na Ripkův námět poukažme alespoň na Piotra Wandyc-
ze a Fedora Hodžu. Wandycz – vedle „typicky polských“, tj. polonocentrických, 
byť ne příliš ostrých, připomínek – přímo vychválil Ripkovu kombinaci supra-
nacionálních a intergovernementálních článků a mechanismů, stejně tak Rip-
kův námět postupného formování, nikoli jednorázového ustavení federace.64

Hodža junior reagoval samostatnou studií s otázkou „Má střední Evropa 
budoucnost?“65 Obnovu „pochybné suverenity a  nejisté nezávislosti“ zemí 

60 RIPKA, Hubert: A Federation…, s. 74 – 76.

61 Pokud pro tyto záležitosti ještě nebude fungovat dostatečně silný celoevropský soud.

62 Nejen proto, aby národní státy nemohly manipulovat s  vnitrostátními menšinami, nýbrž 
především proto, aby národní státy nemohly manipulovat se „svými“ menšinami u sousedů.

63 RIPKA, Hubert: A Federation…, s. 64 – 66.

64 WANDYCZ, Piotr: Zasady współpracy. In: Trybuna (London), num. 50 (1954, marzec), s. 3, 8.

65 HODŽA, Fedor: Má stredná Európa budúcnosť? In: Hlas Československa (New York), 4, 1954, č. 1 
– 2 (leden-únor 1954), s. 8 – 10.

střední Evropy po pádu komunismu prezentoval jako krajní bezpečnostní rizi-
ko. To lze překonat právě ve středoevropské federaci, zároveň právě taková for-
mace je schopna přinést reálné záruky pro zajištění práv člověka a občanských 
svobod. Hodža k tomu upozorňoval na stále větší dobovou vyprázdněnost vý-
razu „federace“, spolu se zkušeností, že v Evropě – na rozdíl od USA a Kanady 
– jsou demokratické federace spíše výjimkou. Středoevropskou federaci prezen-
toval Hodža jako politickou nutnost i hospodářskou nutnost. Varoval zároveň 
na základě zkušenosti, že uplatňování principu neomezené národní suverenity 
vede neodvratně k hospodářskému nacionalismu, k uzavřené ekonomice a tím 
ke stagnaci a nízké životní úrovni; zároveň vede k  soustřeďování neslýchané 
moci do rukou státního aparátu a tím uvolňuje cestu k nedemokratickým reži-
mům. Z hlediska metodologického dále F. Hodža doporučoval důkladně studo-
vat, které konkrétní síly a jak toho času odporují sjednocování západní Evropy, 
a vzít si z  toho ponaučení i pro prostor střední Evropy po pádu komunismu; 
vedle „přehnaného nacionalismu v  politice“ a  „hospodářského nacionalismu“ 
varoval před silou a zájmy „státní byrokracie“.

Z  hlediska institucionálního byl pro spolupráci exilů vytvořen prostor 
v  Komisi pro střední a  východní Evropu Evropského hnutí66 od roku 1950, 
s paralelním sídlem v Londýně a Paříži, dále v Mid-European Studies Center 
ve Washingtonu,67 rovněž od prahu padesátých let, posléze od roku 1954 ve 
Shromáždění porobených evropských národům sídlem v New Yorku. Assembly 
of Captive European Nations (ACEN).68

Významnou základnou se stala rovněž redakce časopisu Central Europe-
an Federalist. Mimo jiné autoři přímo varovali před pokusy o  nějaká „dobře 
zkonstruovaná konfederální řešení“ či „dobře zkonstruovaná federální schéma-
ta“ v  dobré víře, jak ji přinášely klasické federalistické náměty pro Evropu či 
její část; takové nástroje nebudou schopny z Evropy, resp. z vnitroevropských 
vztahů odstranit ani silová řešení ani tradiční prosazování vlastních zájmů  
na úkor jiného.

Je třeba zdůraznit, že i mezi exilovými teoretiky ze zemí střední Evropy 
bylo důkladně analyzováno téma „fiktivní federální státy“, a  to již v  padesá-
tých letech. V těchto analýzách jsou jednoznačně do jmenované kategorie za-
řazovány jak sovětský model tak jugoslávský. V nich funguje plná podřízenost 
částí „federace“ pod centrální orgány, jakákoli autonomie je zcela vyprázdněna 

66 Commission de l’Europe centrale et orientale; Central and East European Commission. (Šlo 
o institucionalizovanou spolupráci západoevropských politiků s exilovými představiteli ze střední 
Evropy. V době největšího rozmach se počet členů blížil stovce.)

67 Později pod názvem „Mid-European Research Institute“.

68 Assembly of Captive European Nations – ACEN.
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už samotnými definicemi v ústavě, tím spíše reálným fungováním mocenské-
ho systému. Ve srovnání pak dopadají lépe i  jihoamerické tehdejší „federace“  
či „Jihoafrická unie“.69

Šedesátá léta byla poznamenána poklesem exilových aktivit z důvodů ge-
neračního oslabení, souběžně pro zostření konfliktu dvou supervelmocí blo-
ková hranice ještě více rozštěpila střední Evropu. Nové vlny exulantů z  kon-
ce šedesátých let však přispěly k nové aktivizaci, paralelně s novou německou 
a francouzskou politikou v Evropě a s dobovým oslabením obou supervelmocí. 
Obyvatelstvo západní i  střední Evropy bylo znovu velmi vnímavé především 
vůči problému „střední Evropa a  evropská bezpečnost“. Z  vlny nových inici-
ativ je zvlášť významnou akce uskupení kolem Pála Auera, s  programem ne-
utrálního pásma ve střední Evropě, navazujícím na koncepty H. Ripky z  pa-
desátých let.70 Ze slovenských exulantů se významně podílela skupina kolem  
Martina Kvetka.71

Existence železné opony byla do značné míry ještě upevněna Helsinským 
protokolem, postavení zemí „mezi Německem a Ruskem“ se ještě zhoršilo, kon-
krétně postavení Československa pod Husákovým režimem a  Bulharska pod 
Živkovovým režimem se fakticky již nebezpečně přiblížilo k  postavení Litvy, 
Lotyšska a Estonska, jakožto území tehdy přímo anektovaných Ruskem. Odtud 
narůstaly projevy rezignace a projevy „fascinace“ blokovou hranicí, zároveň řada 
exilových intelektuálů se chopila úkolu dostat zpátky do vědomí západních po-
litiků a  intelektuálů problém střední Evropy a sami si ho paralelně analyzovat. 
Postupně se dařilo nastolovat i  téma demontáže helsinského rozdělení Evropy 
jako jediné cesty ke skutečnému míru v Evropě a k obrození střední Evropy.72

Velmi ostře politickou dimenzi nabraly73 kontakty českých exilových před-
stavitelů s polskou špičkou exilové reprezentace. Od srpna 1984 do léta 1985 

69 WAGNER, Więcesław J.: The Federal States and Their Judiciary –  A  Comparative Study in 
Constitutional Law and Organization of Courts in Federal States, The Hague 1959, zvl. kap. 
III. Jednu studii v  tomto směru uveřejnil též společný československo-polský exilový časopis: 
WAGNER, Więcesław J.: Fictitious Federal States, In: The Central European Federalist, X, 1962, 
No 1, s. 20 an.

70 Srv.: GONĚC, Vladimír: Pál Auer jako následník Huberta Ripky? In: Slavica Litteraria, 14, 2011, 
č. 1, s. 111 – 119.

71 Srv.: Studies for a New Central Europe. Archív Ústavu politických vied SAV, Fond M. Kvetko, kart. 
Rukopisy (ve stavu pořádání).

72 Srv: GONĚC, Vladimír: Z  exilových diskusí 80. let: pojem střední Evropy. In:  Česko-slovenská 
historická ročenka 2012, Bratislava 2013, s. 203 – 233.

73 Paralelně s kontakty českých a slovenských disidentů s polskou organizací Solidarność.

probíhaly v  Londýně porady, které inicioval českobratrský kazatel Jan Lang 
a špičkový publicista a politický analytik Josef Josten. Za polskou stranu pora-
dy vedli přímo Edward Raczyński, toho času právě v úřadu exilového polského 
prezidenta, spolu s exilovým premiérem Kazimierzem Sabbatem. Na světlo byla 
znovu vytažena proslulá deklarace o budoucí československo-polské konfedera-
ci z roku 1941 a vyhlášena za základ právě pro budoucí spolupráci.74 Společně 
bylo konkludováno, že obě strany potřebují ve vlastních zájmech spojit své síly 
v odporu proti komunistické nadvládě. Tak se má vytvořit jádro, otevřené i dal-
ším středoevropským zemím, přičemž hlavní smysl má být založen v zajištění 
mírové budoucnosti pro Evropu. V souvislosti s tím bylo nadhozeno i obnovené 
hodnocení a varování, že aktuálně rozdělená Evropa znamená pouhé příměří 
mezi Východem a Západem. Toto varování tak stojí na prahu obnovených dis-
kusí o smysluplnosti helsinského procesu, respektive hodnocení, že helsinský 
proces je pouhou slepou uličkou, pouhým uměle udržovaným falešným přímě-
řím, které Evropě mnohem více škodí, než pomáhá, nakolik je pouhým prodlu-
žováním studené války mírně obměněnými prostředky.

Byla vyjádřena naděje, že polsko-československé spojení sil v boji proti ko-
munistické nadvládě a partnerství obou národů má pomoci položit základy pro 
příští skutečný evropský mír. Polsko a Československo mají k tomu specifický 
předpoklad, nakolik leží ve strategicky mimořádně citlivé poloze, jsou proto mi-
mořádně zranitelné a jsou mimořádně poškozovány stávajícím status quo v Ev-
ropě. Zároveň mají předpoklady v budoucí skutečně mírové Evropě plnit roli 
mostu mezi Východem a Západem. Přitom právě nové evropské uspořádání jim 
má přinést skutečnou bezpečnost.

Obě strany v jednání zdůraznily nutnost odložit stará vzájemná českoslo-
vensko-polská nedorozumění a  pohlížet dopředu. Raczyński osobně ve svém 
závěrečném vyhlášení vyzvedl své partnerské vztahy vůči československým 
exilovým představitelům za války v  Londýně, jmenovitě vůči E. Benešovi,  
H. Ripkovi, J. Slávikovi; Jana Masaryka označil výslovně za osobního přítele.

Raczyński rovněž akcentoval stále podceňované, ba i zapomínané dvě fáze 
druhé světové války, zejména skutečnost, že v první fázi války byl Sovětský svaz 
Hitlerovým spojencem. Přeskočení Sovětského svazu na druhou stranu a  tvr-
dost jednostranného prosazování jeho zájmů při poškozování zájmů jiných členů 
antihitlerovského bloku zkomplikovalo poměry natolik, že tlaku Sovětského sva-
zu nedokázala vzdorovat ani Velká Británie, tím méně to mohl dokázat E. Beneš. 
Jmenovitě Sovětský svaz je v Raczyńského hodnocení jediným viníkem, proč se 
v záměru československo-polské konfederace nemohlo pokračovat, stejně tak so-
větský tlak na Británii znemožnil pokračování britské podpory tohoto záměru.75

74 Poland and Czechoslovakia. In: Polish Affairs, No 117, [London] 1985, s. 20 – 23.

75 Adress by President Edward Raczyński. In: Poland and Czechoslovakia…, s. 21.
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Závazkem exilových činitelů vůči oběma svým národům má být společně 
jednat o plánech pro budoucnost a připravovat základy pro budoucí reálné part-
nerství obou národů, zahájit práci na životaschopném programu.76 Akcento-
váno bylo rovněž téma společného kulturního dědictví.77 Další vývoj v Evropě 
nabyl ovšem mimořádného spádu, posléze téma zůstalo výzvou i  pro období  
po roce 1989.

Paralelou, zejména výrazněji analyticky založenou dimenzí tohoto záměru 
(což poskytovalo možnost přejít později k  řešení otázky „jak na to“) se stává 
vzápětí například přínos Karla Hrubého.78 Ten svou konstrukcí institučních 
předpokladů pro integraci střední Evropy vnesl do diskusí naprosto pragmatic-
kou dimenzi; přinesl analytické stavění a řešení otázek, na jejichž základě bude 
možno později, za příhodných podmínek onu střední Evropu skutečně budovat, 
nikoli jen hledat, resp. jen snít o ní. Postavil ostře problém, nakolik hermetické 
je oddělení Rakouska a Německa od ostatních zemí střední Evropy a jaké budou 
důsledky politického pádu železné opony, totiž co všechno bude ještě dlouhodo-
bě přežívat jako důsledek železné opony.

Případnou budoucí integraci střední Evropy podmínil Hrubý v první řadě 
principem, že taková integrace musí být spontánní, nikoli mocensky vnucená. 
Hrubý kladl tvrdé otázky rovněž po konceptech střední Evropy a jejich kvalitě, po 
obecných předpokladech sbližování středoevropských zemí i po konkrétních pa-
rametrech reálného sbližování ve sledovaném prostoru. Nešlo mu jen o názorné 
parametry materiální či jednoznačně vyčíslitelné, počínaje vzájemným provázá-
ním v obchodní výměně, nýbrž i o parametry duchovní, jmenovitě hodnotové.79

Za největší překážku středoevropské integrace vymezil Hrubý nacionalis-
mus. Nebezpečí nacionalismu rozvažovali tvůrci exilových programů a politiky 
už od prahu padesátých let. Zároveň se ovšem reprodukovaly myšlenky, že ko-
munistické režimy nechtěně způsobují nárůst nacionalismu společně obráce-
ného proti Sovětskému svazu. Hrubý naopak poukazoval na projevy tvrdého 
nacionalismu mezi etniky střední Evropy navzájem proti sobě. Proto varoval, že 
integrace středoevropského prostoru se nemůže podařit, nepodaří-li se paraly-
zovat vliv nacionalismu na myšlení a hodnoty obyvatel střední Evropy. Dokon-
ce motivace ke společné obraně proti vnějším silám, které ohrožují svébytnost 
společnosti tohoto prostoru, bude silou nacionalismu zlomena.80

76 Adress by Rev. Dr. Jan Lang. In: Poland and Czechoslovakia…, s. 23.

77 Ohlas těchto aktivit byl značně silný v Polsku; husákovský režim měl ještě jisté nástroje pro izolaci.

78 HRUBÝ, Karel: Instituční předpoklady integrace Střední Evropy. In: Proměny, 22, 1986, č. 1, s. 38 – 51.

79 HRUBÝ, Karel: Instituční předpoklady…, s. 50.

80 HRUBÝ, Karel: Instituční předpoklady …, s. 45 – 49.

V konkluzi Hrubý zdůraznil absenci vědomí společných hodnot, vědomí 
společného úkolu v  obyvatelstvu střední Evropy. Přetrvávání takových odliš-
ností v zemích střední Evropy, že mohou působit až jako bariéry, se stalo pro 
Hrubého podnětem hledat budoucnost spíše v široké konfederaci celoevropské 
než v integraci středoevropské. Hrubý navíc vnesl pochybnost, že by středoev-
ropská integrace byla vojensky dost silná k obraně proti pokusům o nadvládu 
cizích mocností.81

K.  Hrubý argumentoval identitou jako zvlášť závažným momentem; její 
existence nebo absence ovlivňuje perspektivu středoevropské spolupráce. Při-
tom neustále pochyboval – nepřímo i přímo – že by stará středoevropská iden-
tita generací zpřed roku 1914 mohla přežívat ještě ke sklonku 20. století. Proti 
tomu ovšem upozorňoval, že proměna identity je dlouhodobou záležitostí, prá-
vě několika generací. Nedokázal si však uvědomit, že poslední kdo zažili ještě 
„císaře pána“ už jako mladí dospělí, ještě v osmdesátých letech 20. století žili 
poslední kapitoly svých životů.82 

Ze skutečnosti sovětizace a ze zážitku sovětizace nakonec dovozoval Hru-
bý proces utváření homogennějšího společenství, s  krystalizací společně sdí-
lených hodnot a symbolů. Aktuální stav sovětizace je podle Hrubého hlavním 
momentem v posunu vědomí lidí k akcentování svobody a důstojnosti indivi-
dua. To je mu východiskem pro aktuální otevírání se cesty pro příští krystalizaci 
identity, která však nebude středoevropská, nýbrž evropská, založená na uni-
verzalistických hodnotách.83 Zapomněl však zakalkulovat, že v západní Evropě 
chybí onen silný zážitek sovětské okupace a sovětizace.84 

Žádoucí je připomenout rovněž aktivity Karla Bartoška. Promýšlení téma-
tu „střední Evropa“ se věnovala v průběhu osmdesátých let jím vedená redakce 
La nouvelle Alternative. Diskuse poukazovaly mj. na úskalí kulturního přístu-
pu, který byl nejvíce rozšířený, nejvíce populární, nejvíce medializovaný, záro-
veň často příliš povrchní, býval pouhou formulací dojmů, často nepřijatelně 
nostalgický, etc. Rovněž upozorňovaly na úskalí příliš pragmaticko-politických 
přístupů, které mohou vyúsťovat v povrchní geopolitická schémata, či formula-
ce „politických nároků“.

81 HRUBÝ, Karel: Instituční předpoklady …, s. 50.

82 Je třeba brát v  úvahu kontiniutu –  potvrzování identity předáváním vlastních zkušeností  
přes generace.

83 HRUBÝ, Karel.: Zápas o identitu. In: Proměny, 23, 1986, č. 1, s. 69 – 70.

84 Tedy identita musí být specifikována pro střední Evropu a  zároveň bude podvojná, Obecné 
hodnoty budou spolupůsobit k  evropské identitě, kdežto samotné rozdílné cesty k  akcentaci 
těchto hodnot už budou spolupůsobit ke specifické středoevropské identitě.
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Bartošek vracel do diskusí i téma, nastolené rovněž už v diskusních vlnách 
ve druhém až třetím decenniu 20. století, totiž téma nesouvislosti a nespojitos-
ti středoevropského prostoru, jmenovitě problém jader, která velmi pluralitně, 
každé jinak, vytvářejí a vyjadřují specifičnost středoevropského prostoru, který 
je kolem těchto jader zároveň velmi neurčitý, resp. zůstává v některých záleži-
tostech i inertní. K tomu se družila i podotázka fungování či absence komuni-
kačních os mezi těmito centry či jádry.

V závěru osmdesátých let Bartošek otevřeně vyjadřoval své vlastní silné 
přání vůči osudu střední Evropy: její plné začlenění do Spojených států evrop-
ských jakožto demokratického systému.85 Proti tomu právě některé aktivity 
ve střední Evropě se jevily dalšímu pařížskému činiteli Janu Vladislavovi jako 
trend k zachování plurality dílčích identit v Evropě, v rámci formování společné 
evropské identity. Právě v odporu proti abstraktnímu, voluntaristickému a cen-
tralistickému „společnému projektu“, násilně prosazovanému komunistickou 
mocí v konkrétních zemích se ve vidění Vladislava formovala skutečná plura-
litní identita, zároveň „vrstvená identita“, se zdůrazňováním jak osobité iden-
tity individua, tak v  organické jednotě s  individuálními identitami i  identity 
větších souborů těchto individuí, aktuálně zvláště obranná identita národních 
společenství.86 Vladislav sumoval, že v aktuální její podobě je identita výsled-
kem nejen tradičního přínosu, ale také různých šťastných i  méně šťastných, 
organických i  násilných voleb nedávné minulosti, které na středoevropských 
společnostech a jmenovitě na těch středoevropských intelektuálech, kteří mají 
možnost působit ve svobodném světě, leží dodnes.87

Tímto Vladislav v  jemné podobě připomenul varování, která byla (často 
mnohem ostřeji) formulována exilovými mysliteli ještě v padesátých letech, to-
tiž varování, že s blížícím se koncem komunistického režimu budou narůstat 
stále otevřenější a stále agresívnější projevy nacionalismu, které velmi pravdě-
podobně vyvřou po pádu komunismu zcela živelně až do vln ostré xenofobie 
právě vůči nejbližším sousedům. To bude rozbíjet středoevropskou identitu, to 
bude blokovat až znemožňovat potřebnou středoevropskou spolupráci.88 

Za vrcholících diskusí v roce 1989 Jacques Rupnik vystoupil s parafrází ne-
blaze proslulého výroku: „Země ,reálného socialismu‘ obchází strašidlo střední  

85 BARTOŠEK, Karel: Střední Evropa – problémy…, s. 61.

86 VLADISLAV, Jan:: Tragédie střední Evropy: ztráta paměti. In: Proměny, 23, 1986, č. 1, s. 79 – 80.

87 VLADISLAV, Jan: Tragédie…, s. 81 – 82.

88 Srv. např.: GONĚC, Vladimír: Česko-slovenský vztah v exilových diskusích počátkem padesátých 
let. Brno 2006; GONĚC, Vladimír: Jak se vymanit z komunismu a co po komunismu. Iniciativy 
pod koordinací Huberta Ripkyv padesátých letech. Brno 2010; GONĚC, Vladimír: Za sjednocenou 
Evropu. Z myšlenek a programů Huberta Ripky. Brno 2004.

Evropy… Od Prahy do Budapešti, z  Varšavy k  Záhřebu (s mocným ohlasem 
ve Vídni a Berlíně) znovuobjevení střední Evropy vyvolává silný intelektuální 
a politický průvan…“89 Rupnik to dokonce přirovnal k reakcím na první vlnu 
vystoupení Solidarności. Ono strašidlo střední Evropy má znamenat především 
uplatnění kulturní a historické identity na rozdíl od režimu, vnuceného sovět-
skou tyranií před více než čtyřiceti lety národům v polovině Evropy. K  tomu 
přidal akcentování, že onen intelektuální a politický průvan je rovněž součástí 
neustálé snahy odstranit rozdělení Evropy.90 Střední Evropa znamenala pro 
Rupnika aktuálně stav mysli. V tom spatřoval jako důležitý nárůst pocitu vzá-
jemné závislosti Poláků, Maďarů a Čechoslováků, zároveň je důležité posilování 
smýšlení – nejen u intelektuálů, nýbrž i u dalších sociálních vrstev – nebýt pou-
hým objektem historie, nýbrž jejím subjektem.91

Mojmír Povolný vytýkal v těchto diskusích jmenovitě exilům, že málo po-
zornosti věnují – a  to pod fascinací železnou oponou, resp. blokovou hranicí 
– propracovávání středoevropských programů pro budoucnost, zejména otáz-
kám nadstátního propojení zemí střední Evropy. I v tom viděl nežádoucí zápor-
ný kontrast proti fázím z minulých exilových aktivit. Jako specifický argument 
stavěl otevřená přiznání západních politiků, že Američané a další o střední Ev-
ropě mnoho neví. Příslušné informace a ještě lépe objemné analýzy jim mají při-
nést právě exulanti ze střední Evropy; jen tak se „otázka svobody, demokracie 
a nezávislosti národů střední Evropy“ stane „trvalou otázkou na pořadu světové 
politiky až do svého vyřešení“.

Povolný uzavřel důraznou výzvou, že naděje středoevropských národů leží 
v příslušně orientovaných vlastních myslích Středoevropanů a takové nasměro-
vání je především úkolem svobodného exilu. Takové naděje, stojící mimo komu-
nistický systém, jsou schopny otevřít budoucnost střední Evropy.92

Po pádu železné opony, nezřídka za silných projevů nacionalismu, však 
nastal „osamocený útěk na Západ“ jednotlivých středoevropských zemí. Te-
prve postupem času začala působit „tichá střední Evropa“, v  institucích jako 
CEI, CEFTA, ještě výrazněji však v množství dílčích iniciativ a institucí občan-
ské společnosti. Visegrádská skupina je zatím stále spíše příslibem, článkem  

89 RUPNIK, Jacques: Hledá se střední Evropa. In: Proměny, 26, 1989, č. 2, s. 11.

90 To znamená zároveň znovu i výrazný osten proti tehdejším odmítáním, ozývajícím se nejčastěji 
z Německa, zde konkrétně především ve smyslu výše zmíněné obavy, že Sovětský svaz se nesmí 
dráždit, aby nedošlo ke zhroucení pracně zformovaných přesahů přes železnou oponu v  jejím 
vnitroněmeckém úseku.

91 RUPNIK, Jacques: Hledá se…, s. 11.

92 POVOLNÝ, Mojmír: Střední Evropa dnes a zítra. In: Proměny, 26, 1989, č. 2, s. 49 – 50.
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„s jednou nohou“, více sumou symbolických aktů, než reálných aktivit. Signá-
lem možného posunu je až nedávné (v dubnu 2014) první oficiální setkání na 
úrovni předsedů vlád čtyř visegrádských členských zemí. Skutečného význa-
mu však může Visegrádská skupina nabýt mimo jiné až poté, co zintenzívní 
spolupráce se Slovinskem, a  zejména poté, co najde živou součinnost a  plné  
společenství s Rakouskem.

NARIADENIA VLÁDY A NARIADENIA MINISTRA 
S PLNOU MOCOU PRE SPRÁVU SLOVENSKA

(PROBLEMATIKA PUBLIKÁCIE PRÁVNYCH NORIEM)

Miriam Laclavíková

Abstrakt: Príspevok analyzuje postavenie nariadení ako prameňa práva na 
území Slovenska v období konca 19. storočia a v období prvej Československej 
republiky a  ich reflexiu v súdnej praxi. Osobitnú pozornosť autorka venovala 
problémom ústavného základu nariaďovacej činnosti ministra s plnou mocou 
pre správu Slovenska ako mimoriadneho a dočasného orgánu zriadenému za 
účelom konsolidácie a stabilizácie pomerov na Slovensku v rokoch 1918 – 1927.

Kľúčové slová: Československá republika, Uhorsko, nariadenia, nariadenia 
ministra s plnou mocou pre správu Slovenska, publikácia právnych noriem

Abstract: Paper deals with the position of orders as sources of law in Slovakia 
in the end of 19th century and during the period of inter-war Czechoslovak 
Republic with regard to their application in the court practice. Author analyses 
constitutional base of the orders of „Ministry with full powers for administra-
tion of Slovakia”, which was a special and intermediate body created with the 
view of consolidation post-war situation in the territory of Slovakia as a part of 
the Czechoslovak Republic.

Key words: Czechoslovak Republic, Hungary, orders, orders of „Ministry with 
full powers for administration of Slovakia”, publication of legal norms

V období konca 19. a začiatku 20. storočia predstavovali nariadenia v na-
šich podmienkach mimoriadne zaujímavý a  cenný prameň práva tak pre ob-
lasť práva súkromného ako aj pre oblasť práva verejného. Vo všeobecnosti 
charakter nariadení ako aktov kráľovskej normotvorby odstránilo marcové 
zákonodarstvo z roku 1848. Zákonný článok III/1848 obmedzil nariaďovaciu 
právomoc panovníka prostredníctvom povinnej kontrasignácie vlády, prípadne 
príslušného zodpovedného ministra1. Počas nastupujúceho obdobia Bachovho  

1 Zák. článok III/1848 o  ustanoveni neodvislého odpovedného minysterstva uherského.§  3 Jeho 
Jasnost a v Jeho nepřitomnosti nádvorník a kráľovský mistodržícy mocý vykonávagycý w smyslu zakonů, 
skrze neodvislé uherské minysterstvi vládne, a jakékoli jejich nařízeni, rozkazy, ustanoveni, vyjmenovánj 
jen tak jsau platné, jestlij sau y od jednoho z minstrů, kteri w Budině a v Pessti bydli, podepsány. § 4 
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absolutizmu2 bola zákonodarná kompetencia uhorského snemu a  nariaďova-
cia právomoc uhorskej vlády v rozpore s ústavným právom nahrádzaná normo-
tvorbou panovníka realizovanou vo forme patentov a nariadení. Obsahovo boli 
zamerané na vyplnenie medzier v právnom poriadku vzniknutých v dôsledku 
charakteru revolučných zákonov z roku 1848.3 Obdobie latentného dualizmu, 
tzv. Schmerlingovo provizórium (1860 –  1865)4 je obdobím reštitúcie starej 
uhorskej štátnej správy a jej nariaďovacej právomoci, v rámci ktorého dozrie-
va presvedčenie o nutnosti jasnejšieho rozlíšenia medzi mocou zákonodarnou 
a mocou výkonnou.

Po rakúsko–uhorskom vyrovnaní sa nariadenia ako pramene práva pod-
statne ukotvili v uhorskom právnom poriadku aj vzhľadom na skutočnosť, že 
rozsah nariaďovacej právomoci uhorskej vlády a  jej ministrov bol konštituo-
vaný pomerne široko a neobmedzoval sa len na vykonávanie zákonov. Rozsah 
nariaďovacej činnosti uhorskej vlády5 v  zmysle uhorského ústavného práva 
a právnej teórie zahŕňal: 

1. nariadenia určené na vykonanie zákonnej úpravy, 
2. nariadenia s mocou zákona (törvenypótló) regujujúce oblasť, kde zákon 

neexistoval, alebo bol veľmi medzerovitý, 
3. nariadenia výnimočné (núdzové) – (szükségrendelet), ktoré mohli 

prechodne pozbaviť účinnosti zákonnú úpravu, prípadne  
ju dočasne modifikovať.

Uhorská vláda (resp. jednotliví ministri) teda mohli „vydávať nariadenia 
nielen secundum legem, ale i praeter legem“6. Vyhlášky ako osobitná forma práva 
v Uhorsku neexistovali. Publikáciu nariadení upravoval zák. čl. LIII/1880, podľa 
ustanovení ktorého oficiálnou zbierkou nariadení mala byť zbierka Rendeletek 

Minysterstvi každý audodpovedný jest za wssecko, co z  auradu koná. Citované podľa: Artykulowe 
neb člankowé Sněmu Uherského a  připojených částek, který se držel od 7. listopadu, 1847 do  
11. dubna, Jiří Palkovič (prekl.), Bratislava: (1848).

2 Publikácia nariadení v  období Bachovho absolutizmu sa spravovala rakúskymi predpismi  
(cis. patent č. 153/1849 r.z., č. 473/1850 r.z., č. 260/1852 r.z. , č. 51/1853 r.z. a č. 3/1860 r.z.).

3 K  nariadeniam tohto typu s  významným dosahom na oblasť práva súkromného patrili: 
Pozemkovoknižné nariadenie z  15. decembra 1855, patent z  29. novembra 1852 o  zrušení 
aviticity a úprave súvislých pomerov a urbárske patenty č. 38 a 39 r. z. z 2. marca 1853.

4 O publikácii nariadení v tomto období pozri LAŠTOVKA, K.: K problému publikace všeobecných 
právních norem. In Právny obzor, 1936, 19, s. 401 – 402.

5 ZAVACKÁ, K: K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku. (I. časť). In Právny obzor, 2002, 
85, s. 430.

6 Ibidem,. s. 430.

Tára7 vychádzajúca len raz ročne. Pravidelne vychádzajúcou zbierkou naria-
dení bola zbierka Budapesti Közlöny8, ktorá sa podľa názoru literatúry stala 
oficiálnou zbierkou nariadení na základe právnej obyčaje9. Ako však uvádza 
Hexner v zhode s väčšinou literatúry „obyčajové právo nestanovilo jasne, že jedi-
ným publikačným prostriedkom pre uhorské nariadenia panovníka a ústredných úra-
dov je Budapesti Közlöny. Preto treba uznať za publikačný orgán i Rendeletek Tára 
a po prípade vestníky jednotlivých ministerstiev“.10

Recepcia ustanovení uhorských nariadení vydaných po roku 1868 do právne-
ho poriadku ČSR nevyvolávala v praxi problémy, vzhľadom na jednoznačné zne-
nie článku 2 zákona o zriadení samostatného štátu československého (recepčnej 
normy).11 Problémy v aplikačnej praxi12 teda nespôsobil samotný fakt prevzatia 
jednotlivých nariadení13, ale skôr nedostupnosť textov prevzatých nariadení, ne-
existencia výlučnej publikačnej zbierky a nejednotnosť publikácie (publikovanie 
nariadení v Budapesti Közlöny, Rendeletek Tára, príp. iných zbierkach)14. 

7 Hexner vyslovuje názor, že výraz „rendeletek tára“ je v  zák. čl. LIII/1880 použitý ako terminus 
technicus vo význame „zbierka nariadení“. HEXNER, E.: Štúdie k problému publikácie všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Bratislava: Vydavateľstvo časopisu „Hospodárstvo a  právo“, 
1936, s. 62.

8 Až právne normy prijaté po roku 1918 v Maďarsku sa odvolávajú na Budapesti Közlöny ako na 
Úradný list (napr. zák. čl. VIII/1925, zák. čl. XXXIV/1930).

9 LAŠTOVKA, K.: K problému publikace všeobecných právních norem, s. 403.

10 HEXNER, E.: Štúdie k problému publikácie všeobecných právnych predpisov, s. 62.

11 Nariadenia prijaté v Uhorsku do roku 1868 bolo recipované ako súčasť práva zákonného, prípadne 
práva obyčajového.

12 Pozri napr. rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČSR Boh. č. 4753 a rozhodnutie Najvyššieho 
súdu ČSR (Vážný, č.  10032). Najvyšší súd ČSR v  uvedenom rozhodnutí za publikačný predpis 
označuje Budapesti Közlöny, namiesto ktorého boli zriadené po vzniku ČSR Úradné noviny.

13 Viaceré rozhodnutia Najvyššieho súdu ČSR sa priamo odvolávajú na prevzaté pôvodom uhorské 
nariadenia. Pozri napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR č. R I 791/23 (č. 2932, Vážný), č. R 
I 982/23 (č. 3297, Vážný), č. R II 37/24 (č. 3499, Vážný), č. Rv I 1060/24 (č. 4262, Vážný), R 
I 547/25 (č. 5162, Vážný), č. Rv I 2098/25 (č. 5849, Vážný), č. Rv II 150/26 (č. 6406, Vážný), 
č. Rv I 2098/25 (č. 5849, Vážný), č. R I 1109/27 (č. 7841, Vážný), č. Rv IV 114/31 (č. 874, Úradná 
sbierka IV.) a i.

14 Porovnaj HEXNER, E.: Štúdie k problému publikácie všeobecných právnych predpisov, s. 57 – 62 
a  LAŠTOVKA, K.: K  problému publikace všeobecných právních norem,  s.  403. Pozri tiež nález 
Najvyššieho správneho súdu č. 2205 zo dňa 30. mája 1925, č. 4753 (Bohuslav): „Pravda, že min. 
nař. č. 1508/75 nebylo v době svého vydání publikováno v Úřední sbírce v  té době již existující, totiž 
„Magyarországi Rendeletek Tára“ a  bylo-li publikováno v  druhé úřední sbírce „Budapesti Közlöny“ 
nemohl Nejvyšší správní soud pro naprostou nepřístupnost příslušných pomůcek zjistiti. Nařízení to 
bylo však publikováno v celém svém doslovu v naříz. býv. uher. min. vnitra z 26. února 1896, č. 1136 
eln. Uveřejněném ve zmíněné úřední sbírce M. Rendeletek Tára z  r. 1898 na str.  244 ... Pak ovšem 
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Po vzniku ČSR sa v zmysle zákona č. 11/1918 Sb. z. a n. najvyšším záko-
nodarným a nariaďovacím orgánom stal Národný výbor československý, kto-
rý počas svojho pôsobenia vydal okrem zákonov aj viacero nariadení. Dočasná 
ústava – zákon č. 37/1918 Sb. z. a n. v ustanovení § 19 obsahovala zmienku 
o nariadeniach vlády („nariadenia podpisuje predseda a deväť ministrov“) a usta-
novením § 20 boli schválené „všecky akty moci výkonné a nařizovací dosud Před-
sedníctvem Národního výboru provedené“. Publikáciu zákonov a vládnych naria-
dení upravoval zákon č.  1/1918  Sb.  z. a  n. ktorým sa upravuje vyhlasovanie 
zákonov a  nariadení. Nariadenia sa publikovali v  oficiálnej zbierke, ktorou 
sa stala Sbírka zákonů a  nařízení státu československého. Nová publikačná nor-
ma zákon č. 139/1919 Sb. z. a n., ktorým sa upravuje vyhlasovanie zákonov 
a nariadení spresnila ustanovenia o publikácii nariadení v zbierke, a to tak, že 
v zbierke sa publikovali „nariadenia, ak boli vydané ústrednými štátnymi orgánmi, 
a ak obsahujú všeobecne záväzné právne normy, alebo ak túto formu ich verejného 
vyhlásenia zákon nariaďuje a nariadenia zemských úradov za splnenia vyššie uvede-
ných podmienok“. K vyhláseniu právnych noriem mohlo dôjsť popri uverejnení 
v Zbierke aj iným spôsobom, napr. uverejnením v Úradnom liste Českosloven-
skej republiky či v Úradných novinách. 

Právnym základom nariaďovacej činnosti ministra s  plnou mocou pre 
správu Slovenska sa stal § 14 zákona č. 64/1918 Sb. z. a n. o mimoriadnych 
a  prechodných ustanoveniach na Slovensku15, ktorý Národné zhromaždenie 
ČSR prijalo dňa 10. decembra 1918. Na základe tohto ustanovenia bola vlá-
da poverená udeliť plnú moc niektorému svojmu členovi (konkrétne ministro-
vi s plnou mocou pre správu Slovenska)16, „aby vydával nařízení a konal vše na 
udržení pořádku, na konsolidování poměrů a na zabezpečení řádného státního živo-
ta“. Na platnosť ním vydaných nariadení stačil jeho podpis. Paragraf 14 zákona 
o  mimoriadnych a  prechodných ustanoveniach na Slovensku bol nepriamou 
novelizáciou Dočasnej ústavy – zákona č. 37/1918 Sb. z. a n.17, konkrétne usta-
novení § 17 a 19. Podľa § 17 Dočasnej ústavy vláda rozhodovala v zbore okrem 

o nedostatku náležité publikace nemůže býti řeči a  jest námitka stížnosti v tomto směru vznesená již 
proto bezdůvodná ...“.

15 Zákon o mimoriadnych a prechodných ustanoveniach na Slovensku zo dňa 10. decembra 1918 
bol publikovaný v slovenskom preklade v Úradných novinách roč. 1, č. 1, Žilina 1. ledna 1919, bez 
uvedenia poradového čísla.

16 MOSNÝ, P. – HUBENÁK, L.: Dejiny štátu a práva na Slovensku. Košice: Aprilla, s.r.o., 2008, s. 211.

17 Porovnaj Těsnopiseckú zprávu o 8. schôdzi Národného zhromaždenia zo dňa 10. decembra 1918. 
Hlasovanie o návrhu zákona prebehlo v Národnom zhromaždení na dvakrát, osobitne ústavnou 
väčšinou (prítomnosť 2/3 členov Národného zhromaždenia a súhlas najmenej 2/3 z prítomných) 
bol prijatý § 14 zákona.

iného o všetkých veciach politickej povahy a o menovaní niektorých vysokých 
úradníkov, a v zmysle § 19 ústavy nariadenia vlády mali byť podpisované mi-
nisterským predsedom a najmenej deviatimi ministrami. Vojáček18 uvádza, že 
„§  14 zákona č.  64/1918 Sb. tedy ustanovení ústavy přímo neměnil, ale jen dopl-
ňoval“. Ustanovenie §  14 zákona č.  64/1918  Sb.  z. a  n. pripomínalo uhorskú 
koncepciu vydávania vládnych nariadení, ktorá na rozdiel od rakúskej úpravy 
umožňovala vydávanie nariadení aj jednotlivými ministrami. Dôvodom takto 
široko koncipovanej plnej moci boli zrejme veľké ťažkosti, ktoré začleňovanie 
Slovenska do nového štátu spôsobovalo, pretože minister s plnou mocou pre 
správu Slovenska mal v podstate ešte väčšie právomoci ako uhorskí ministri, 
ktorí návrhy svojich nariadení predkladali „na schválenie“ ministerskej rade. 
Porušenie zásady kolegiality stanovenej v Dočasnej ústave tak v praxi zname-
nalo, že „minister s plnou mocou mal oveľa väčšiu právomoc ako jednotliví rezortní 
ministri a rovnakú právomoc ako vláda“19.

Podľa § 81 Ústavy ČSR č. 121/1920 Sb. z. a n. vláda rozhodovala o vlád-
nych nariadeniach v zbore, pričom podľa § 84 každé vládne nariadenie podpi-
soval predseda vlády alebo jeho zástupca a ministri, ktorí boli poverení jeho vy-
konaním, najmenej však polovica ministrov. S prihliadnutím na § 14 Dočasnej 
ústavy a § 50, § 81 a § 84 Ústavy z roku 1920 „nepovažují se pravidelně v theorii 
i praxi ústavního práva československého za přípustna nařízení jednotlivých minis-
trů a uznávají se pouze nařízení celé vlády nebo nařízení nižších správních úřadů“20. 
Prax sa však touto zásadou úplne neriadila, o čom svedčí viacero vyhlášok jed-
notlivých ministrov, ktoré vlastne boli nariadeniami vlády, nehovoriac o naria-
deniach ministra s plnou mocou pre správu Slovenska.

Podľa Ústavy ČSR bol vzťah prameňov práva – zákon a nariadenie – sta-
novený tak, že nariadenia mohli byť vydávané vládou len v  rámci zákona na 
základe splnomocnenia, ktoré vláde udelil parlament. Vláda totiž vydávala 
svoje nariadenia na vykonanie dotknutého zákonného predpisu a v  jeho me-
dziach (§ 55 Ústavy)21. Iný charakter vykazovali nariadenia vydávané na zákla-
de tzv. zmocňovacích zákonov22, ktorými bola vláda Československej republiky  

18 Pozri bližšie VOJÁČEK, L.: Vavro Šrobár –  Ministr s  plnou mocí pro správu Slovenska (1918 
– 1920). In Historický obzor, 2001, 12, č. 3 – 4, s. 83 – 84.

19 URBANOVÁ, K.: Vznik Ministerstva pre správu Slovenska. In Historický časopis, 1971, 19, 
č. 2, s. 212.

20 KALOUSEK, V.: Nařízení ministra pro Slovensko. In: Právny obzor, 1929, 12, s. 505.

21 § 55 Ústavy ČSR „Nařízení vydávati lze jen ku provedení určitého zákona v jeho mezích“.

22 Zákon č. 300/1920 Sb. z. a n. o mimořádných opatřeních, zákon č. 337/1920 Sb. z. a n., kterým 
se vláda zmocňuje činiti opatření k  úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou, zákon 
č. 95/1933 Sb. z. a n. o mimořádné moci nařizovací, zákon č. 125/1933 Sb. z. a n., jimž se mění 
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splnomocnená vydávať nariadenia s normatívnou silou zákona v prípade nut-
nej a  naliehavej úpravy mimoriadnych pomerov v  štáte23. Osobitnú skupinu 
nariadení vydaných v  prvých povojnových rokoch24 tvorili aj nariadenia za-
merané na reguláciu povojnového hospodárstva, úpravu cien, úpravu spotreby 
a obchodu s vybranými komoditami25, ktoré popri tzv. vojnovom zákonodar-
stve predstavovali „ hluboký zásah do soukromého práva“, ktorý však bol „v zájmu 
veřejném nezbytný“26. Vo všeobecnosti bola intenzita vydávania podzákonných 
noriem v  období Československej republiky pomerne vysoká a  na stránkach 
súdobej tlače sa možno najmä v krízových obdobiach čoraz častejšie stretnúť 
s kritikou jej nesystematickosti a nekoncepčnosti27.  

zákon o mimořádných opatřeních, zákon č. 206/1933 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje mimořádná 
moc nařizovací podle zákona ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z. a n. a blíže upravuje její použití, 
zákon č. 109/1934 Sb. z. a n., kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. 
června 1933, č. 95 Sb. z. a n. a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. a n., zákon č. 131/1935 
Sb. z. a n., kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I. zákona ze dne 21. června 1934, 
č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, zákon č. 131/1936 Sb. z. a n. o obraně státu, 
zákon č. 163/1936 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. června 
1934, č. 109 Sb. z. a n. o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. června 1935, 
č. 131 Sb. z. a n., ústavný zákon č. 330/1938 Sb. z. a n. o zmocnení k zmenám ústavnej listiny 
a ústavných zákonov republiky Česko-Slovenskej a o mimoriadnej moci nariaďovacej.

23 Osobitné miesto nariadeniam tohto typu priznala aj judikatúra Najvyššieho súdu (pozri napr. 
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR č. Rv III 465/1927 zo dňa 19. decembra 1927), podľa ktorého 
sú tieto nariadenia vyňaté z preskúmania ich platnosti súdom podľa § 102 Ústavnej listiny. Pozri 
bližšie aj HEXNER, E.: Zákon a nariadenie. In: Právny obzor, 1928, 9. s. 202 – 203.

24 Z podrobného skúmania obsahu a zamerania nariadení a vykonávacích predpisov publikovaných 
v Zbierke zákonov a nariadení v rokoch 1918, 1919 a 1920 vyplýva, že viac ako polovica predpisov 
mala v  centre pozornosti vyššie uvedený predmet. Po roku 1920 predpisov s  touto povahou 
výrazne ubúda.

25 Medzi prvé nariadenia tohto druhu patria: nařízení Národního výboru československého ze 
dne 29.  října 1918 č.  13/1918 Sb z. a  n. (zákaz vývozu umeleckých a  historických pamiatok), 
nařízení Národního výboru československého ze dne 31.  října 1918 č.  14/1918 Sb z. a  n. 
(podniky, ktoré boli podriadené vojnovému zákonodarstvu sa podriaďujú Národnému výboru 
a  predpisy pracovného práva), nařízení Národního výboru československého ze dne 29.  října 
1918 č. 16/1918 Sb z. a n., jimž se zakazuje vývoz cukru z území československého státu, nařízení 
Národního výboru československého ze dne 5. listopadu 1918 č. 21/1918 Sb z. a n. o obchodu 
tříslivy, surovými a  vydělanými kožemi, nařízení Národního výboru československého ze dne  
7. listopadu 1918 č. 26/1918 Sb z. a n. o hospodaření s minerálními oleji, výrobky z nich, benzolem 
a dehtovými oleji, nařízení úřadu pro zásobování lidu ze dne 22. listopadu 1918 č. 41/1918 Sb. z. 
a n. o obchodu rybami sladkovodními.

26 SCHROTZ, K.: Civilní právo v  prvých desíti letech Čsl. republiky. In Právny obzor, 1928, 
11, s. 629. V predmetnom článku možno nájsť úplný výpočet právnych noriem vzťahujúcich sa 
k mimoriadnej organizácii povojnového hospodárstva.

27 „Dnes ani skúsený právnik nie je v našom právnom poriadku doma, úrady i súdy sú preťažené, a v praxi 

Po nadobudnutí účinnosti ústavnej listiny č.  121/1920  Sb.  z. a  n. bola 
čoraz častejšie pertraktovaná otázka ústavného základu samotnej existencie 
a ďalšej nariaďovacej činnosti ministra s plnou mocou pre správu Slovenska. 
Podľa článku IX uvodzovacieho zákona k ústavnej listine č. 121/1920 Sb. z. a n. 
strácali platnosť okrem iného „všechny dřívější ústavní zákony, i když by jednotlivá 
jejich ustanovení nebyla v  přímém rozporu s  ústavními zákony Československé re-
publiky“.28 V dôsledku tejto snahy o výlučnosť novej ústavy by mal § 14 zákona 
č. 64/1918 Sb. z. a n. o mimoriadnych a prechodných ustanoveniach na Sloven-
sku, ktorý bol jednoznačne normou ústavnej povahy, prestať platiť a vláda tiež 
mala stratiť – pretože v ústave sa podobné ustanovenie nenachádzalo – opráv-
nenie delegovať svoju právomoc na svojho jednotlivého člena. V tomto období 
s  prihliadnutím na §  80 a  §  81 ústavnej listiny29 bola ústavnými teoretikmi 
nastolená otázka, či nariaďovacie právo ministra s plnou mocou pre správu Slo-
venska podľa § 14 zákona č. 64/1918 Sb. z. a n. o mimoriadnych a prechodných 
ustanoveniach na Slovensku ešte existuje. K uvedenej otázke sa Weyr vyjadril 
nasledovne „...mám za to, že jižnení. V praxi nebylo ho též, jak obsah Sbírky zákonů 
a nařízení ukazuje, od ledna 1921 použito. Přes to doporučuje se, aby zákonné nor-
my, které samy sebe označují jako „mimořádné a přechodné“ byly co nejdříve zákono-
darcem výslovně zrušeny a tím každá pochybnost odstraněna a zároveň zamezeno 
aby si výkonné orgány (vláda) samy mohli rozhodovati otázku, zdali „mimořádnost“ 
a „přechodnost“ poměrů, pro které byly oné normy vydány dosud trvají – a tím i další 
platnost normy samé – čili nic. Ministr či ministerstvo, jehož příslušnost vyjádřena 
jest povšechnou větou, že má konati „vše (!) na udržení pořádku, na konsolidování  
 
 

dnes ešte to vyzerá tak, že nadriadené úrady, hlavne ministerstvá svojimi výnosmi, nariadeniami 
a smernicami a  internými pokynmi tvoria nový právny stav, a  to odlišný podľa toho ktorého rezortu, 
ba priam aj protirečiaci podľa výkladu a názoru príslušného referenta. Mnohé z týchto výnosov sú na 
Slovensku neplatné, lebo nebol vzatý zreteľ na všetky normy, tu jestvujúce, – ale úraduje a rozhoduje 
sa podľa toho i onoho – voľný výber je bohatý, však na príklad ani ministerstvá, agendou si najbližšie, 
nevedia sa shodnúť čo platí. Stal sa pokus o sjednotenie zákonodarstva živnostenského, ale tu zostalo 
toľko nejasností, že len na príklad roky trvajú spory pri úprave nedeľného kľudu a pri posudzovaní rôznych 
živnostenských oprávnení“. Cesty k právnemu sjednoteniu. In Prúdy, 1935, 19, č. 2 – 3, s. 66.

28 O  vzťahu recepčnej normy a  derogačnej klauzuly pozri bližšie BEŇA, J.: Vývoj slovenského 
právneho poriadku. Banská Bystrica: Právnická fakulta UMB Banská Bystrica, 2001, s. 22. 

29 §  80 ústavnej listiny „Vláda rozhoduje ve sboru, který je schopen usnášeti se, je-li přítomna mimo 
předsedu nebo jeho náměstka (zástupce) nadpoloviční většina ministrů“. § 81 ústavnej listiny „Vláda 
rozhoduje ve sboru zejména: a) o vládních předlohách pro Národní shromáždění, o vládních nařízeních 
(§ 84), jakož i o návrzích, aby prezident republiky užil svého práva podle § 47, b) o všech věcech politické 
povahy, c) o jmenování soudců, státních úředníků a důstojníků od VIII. třídy, pokud přísluší ústředním 
úřadům, neb o návrzích na jmenování funkcionářů, které jmenuje president republiky (§ 64. č. 8)“.
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poměrů a na zabezpečení řádného života státního“, jest anomalií, která nemá trvati 
pět let, nebo ještě více!“30. 

V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na dobrovzdania profesorov Ho-
etzla, Laštovky a Weyra, ktoré vyšli pod spoločným názvom „O kompetencii mi-
nisterstva s plnou mocou pre správu Slovenska“31, ktoré dôsledne analyzujú posta-
venie a nariaďovaciu činnosť ministra s plnou mocou pre správu Slovenska32. 
Závery profesorov Hoetzla, Laštovky a Weyra z predmetných dobrovzdaní sa 
zhodujú v tom, že: 

1.) zákonom č. 64/1918 Sb. z. a n. bola zmenená dočasná ústava, 
2.) § 14 tohto zákona bol vo svojej časti týkajúcej sa nariaďovacej činnosti 

zrušený ústavnou listinou č. 121/1920 Sb. z. a n., 
3.) nariadenia ministra s  plnou mocou pre správu Slovenska mali byť 

od začiatku publikované v Zbierke zákonov a nariadení, a  to preto, že zákon 
č. 64/1918 Zb. neobsahoval žiadne ustanovenia, ktoré by predstavovali výnim-
ku v  tomto smere. Z  tohto dôvodu boli záväznými všeobecné právne normy 
o vyhlasovaní nariadení obsiahnuté v zákone č. 1/1918 Sb. z. a n. a v zákone 
č. 139/1919 Sb. z. a n., 

4.) platnosť nariadení ministra s plnou mocou pre správu Slovenska neza-
nikla pominutím mimoriadnych pomerov, ku ktorých úprave boli vydané. 

V jednotlivých dobrovzdaniach však boli prezentované aj odlišné názory, 
ktoré sa pokúsime aspoň stručne rozviesť. Hoetzl pripúšťa, že minister s plnou 
mocou pre správu Slovenska mohol vydávať nariadenia i contra legem, ale len 
v rozsahu splnomocnenia obsiahnutom v § 14 zákona č. 64/1918 Sb. z. a n., pri-
čom Laštovka a Weyr túto možnosť popierajú. Podľa Laštovku tu ide o plnú moc 
obdobnú plnej moci podľa civilného práva. K tomuto názoru sa pripojil i Hoetzl. 
Na druhej strane Weyr ako reakciu na tento názor konštruuje zmiernenú plnú 
moc verejnoprávnej povahy a prehlasuje, že tu ide o núdzové opatrenie sui ge-
neris, oprávňujúce ministra s plnou mocou pre správu Slovenska ku všetkých 
potrebným zákrokom bez ohľadu na to, či vláda sama bola k týmto zákrokom  

30 WEYR, F.: Soustava československého práva státního. 2. Vyd. Praha: Fr. Borový, Nakladatelství 
v  Praze, 1924.  s.  308. Porovnaj nález Najvyššieho správneho súdu ČSR č.  14928 zo dňa 18. 
októbra 1922, č. 1582 (Bohuslav). Podobne nálezy Najvyššieho správneho súdu ČSR č. 3951 zo 
dňa 24. marca 1922, č. 1251 (Bohuslav) a č. 3608 zo dňa 27. marca 1922, č. 1257 (Bohuslav).

31 In: Hospodárske Rozhľady, 1927, 2, č. 12. s. 539 – 579. HOETZL, J.: Nariaďovacia moc ministra 
s plnou mocou pre správu Slovenska. s. 539 – 545. LAŠTOVKA, K.: Nariaďovacia moc ministra 
s plnou mocou pre správu Slovenska. s. 545 – 551. WEYR, F.: Posudok o jednotlivých otázkach, 
položených podpísanému, prílohou k  tamojšiemu dopisu zo dňa 18. októbra 1927, č.  9545.   
s. 552 – 579. 

32 Porovnaj aj KALOUSEK, V.: Nařízení ministra pro Slovensko. In:  Právny obzor, 1929, 12, 
č. 14, s. 475.

splnomocnená. Po nadobudnutí účinnosti ústavnej listiny ČSR č. 121/1920 Sb. z. 
a n. (6. marec 1920) bolo však aj podľa môjho názoru nariaďovacie právo mi-
nistra s plnou mocou pre správu Slovenska zrušené33, a preto bolo vydávanie 
ďalších nariadení protiústavné.34

Najvyšší správny súd ČSR, rovnako aj Najvyšší súd ČSR vo svojich rozhod-
nutiach zdôrazňovali „mimoriadnosť pomerov na Slovensku“ a dočasnosť zria-
denia tohto ústredného orgánu s tak široko a monokraticky koncipovanou na-
riaďovacou právomocou.35 V rozhodnutí Najvyššieho súdu ČSR č. Rv I 624/29 
zo dňa 25. júna 1930, č. 10032 (Vážný) nachádzame konkrétnejšie vyjadrenia, 
ale aj polemické a sčasti protirečiace si tvrdenia: „A zdá se opravdu, že § 14 zá-
kona ze dne 10. prosince 1918, čís. 64 Sb. z. a n. ústavní listině odporuje, a to jak 
§ 55, neboť dává ministrovi pro správu Slovenska právo v plné moci vlády vydávati 
nařízení nejen k „provedení určitého zákona a v jeho mezích“, jak § ten výslovně prá-
vo nařizovací omezuje, nýbrž nařízení i namísto zákona, k úpravě poměrů zákonem 
vůbec neupravených, tak § 81, neboť dává právo, by nařízení vydána byla nejen vlá-
dou „ve sboru“, jak § ten žádá, nýbrž v plné moci vlády samojediným ministrem pro 
správu Slovenska, a posléze i § 84, neboť prohlašuje podpis toho jediného ministra za 
postačující, kdežto § ten žádá podpis aspoň poloviny ministrů. Nicméně bylo by lze 
hned namítnouti, že při § 14 zákona ze dne 10. prosince 1918, čís. 64 Sb. jde o zákon 
zvláštní, jejž si vynutily zvláštní poměry Slovenska, jež zákon ten sám už v nadpisu 
nazval „mimořádnými“ a jež původ své zvláštnosti, t.j. odchylnosti od poměrů zemí 
historických mají v  tom, že Slovensko bylo docela jinou hospodářskou, politickou 
a právní oblastí než země české: nebylo lze spravovati Slovensko hned podle vzoru 
zemí českých, nýbrž musil i k tomu býti zřízen orgán znalý dokonale poměrů, potřeb 
a tradic slovenských. Všechno právo má především účel praktický, sloužiti potřebám 
života, jež se přes všechny nivelisující účinky civilisace pořád ještě více různí podle 
místa a času a síle těchto potřeb nemohou odolati theoretické skrupule a doktinářské 
poučky. Ale zvláštnost poměrů slovenských nepominula vydáním ústavní listiny a, 
třeba tedy tato listina ústavní právo unifikuje, lze se pořád tázati, nepodržuje-li § 14 
cit. zák. ze dne 10. prosince 1918, čís. 64 Sb. z. a n. jako potřebné právo zvláštní 
svou platnost i  vedle obecného práva ústavní listiny podle paroemie lex posterior 

33 Pozri tiež argumentáciu obsiahnutú v náleze Najvyššieho správneho súdu ČSR č. 15.111 zo dňa 
30. novembra, č. 10907 (Bohuslav).

34 Počet nariadení vydaných a v Úradných novinách publikovaných v roku 1921 bol ešte 32, v roku 
1922 – 19 nariadení, v roku 1923 – 4 nariadenia, v roku 1924 – 3 nariadenia, v roku 1925 – 3 
nariadenia a v  roku 1926 – 2 nariadenia. Tento počet však nie je úplne korektný, pretože pod 
názvom „nariadenie“ sa v Úradných novinách vyskytovali aj rozličné oznámenia, výzvy a i.

35 Porovnaj napr. nález Najvyššieho správneho súdu ČSR č.  15.111 zo dňa 30. novembra 1933, 
č. 10.907 (Bohuslav).
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generalis non derogat priori speciali, jakož i možno-li míti odvahu prohlásiti jej za 
neplatný a otřásati tak vším, co od vydání ústavní listiny na jeho základě zdárneho 
a prospěšného bylo stvořeno, podraziti sloup, na němž spočívá legálnost četných naří-
zení ministrem pro správu Slovenska vydaných a tudíž i právnost všech bezpočetných 
poměrů na nařízeních těch založených.“

Nariadenia a  iné (všeobecne) záväzné akty Ministerstva s  plnou mocou 
pre správu Slovenska neboli, ako už bolo zdôraznené, publikované spolu s os-
tatnými všeobecne záväznými normami v Zbierke zákonov a nariadení štátu 
československého, ale vo vlastnom vestníku ministerstva s  názvom Úradné 
noviny36. Toto tvrdenie neplatí bezvýhradne, nakoľko nie všetky nariadenia 
(o čom svedčí aj súdna prax), ktoré boli vydané, a ktoré obsahovali všeobecne 
záväzné normy, boli skutočne v Úradných novinách publikované37. K nariade-
niam, ktoré neboli publikované v Úradných novinách sa Najvyšší správny súd 
vyjadril nasledovne: „Pokud však se úřad dovolává svého nařízení z 3. března 1920 
č. 1925 pres., nebylo nařízení to vůbec publikováno a nelze již proto pokládati je za 
právní normu, jež by mohla býti základem pro řešení otázky, o nižjde ...“38 a „Pokud 
však se žalovaný úřad odvolává na své „nařízení“ č. 1925 pres., nebyl tento výnos 
vůbec publikován a nelze jej již proto pokládati za právní pramen, který by mohl býti 
základem pro řešení otázky, o  kterou jde...“39. Na druhej strane v  Úradných no-
vinách boli publikované i „nariadenia“, ktoré neobsahovali všeobecne záväzné 
normy, a  preto v  podstate ani nariadeniami neboli. Okrem všeobecne záväz-
ných nariadení sa v Úradných novinách objavovali aj individuálne správne akty 
– rozhodnutia vládnych referentov, príp. županov, výzvy, oznámenia či ohlasy. 

Úradné noviny boli zriadené nariadením ministra s  plnou mocou pre 
správu Slovenska č.  3/1918 zo dňa 23. decembra 1918, uverejneným v  ich 
prvom čísle vydanom dňa 1. januára 1919 v Žiline40. Nariadenie malo názov  

36 Podľa názoru Zavackej sa dá „predpokladať, že tento ústupok voči nariadeniam ministra s plnou mocou 
pre správu Slovenska vyplýval z  praktického hľadiska, vzhľadom na vtedajšiu situáciu na Slovensku. 
Čas, ktorý bol potrebný na publikovanie nariadení v  Zbierke zákonov a  nariadení a  jej rozposielanie 
inštitúciám na Slovensku, bol v tom čase neprijateľne dlhý. Pravda, v prvopočiatku boli obdobné ťažkosti 
i s rozposielaním Úradných novín“. ZAVACKÁ, K.: K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku. 
(I. časť), s. 438.

37 Ide napríklad o  nariadenie „o županoch“ (nariadenie o  organizácii politických úradov), ktoré 
napriek svojmu veľkému významu nebolo v  Úradných novinách publikované. Pozri bližšie 
VOJÁČEK, L.: Takzvané nařízení ministra s plnou mocí pro Slovensko o županech z 5. března 
1918 aneb opravme si v učebnicích slovenských dějin státu a práva. In Acta Facultatis Iuridicae 
Universitatis Comenianae, tomus XXII, 2003, s. 149 – 161. 

38 Nález Najvyššieho Správneho súdu ČSR č. 7555 zo dňa 6. júna 1923, č. 2460 (Bohuslav).

39 Nález Najvyššieho Správneho súdu ČSR č. 19.462 zo dňa 16. novembra 1923, č. 2876 (Bohuslav).

40 Úradné noviny vychádzali počas celej existencie prvej Československej republiky. Po zániku 

„o zriadení Úradných novín pre Slovensko“. Zo znenia nariadenia41 je zrejmé, že 
nariadenie obchádzalo platnú právnu úpravu týkajúcu sa publikovania všeobec-
ne záväzných právnych noriem (zákon č. 1/1918 Sb. z. a n. nahradený zákonom 
č.  139/1919  Sb.  z  a  n.)42, čo sa neskôr stalo predmetom častej kritiky. Podľa 
§ 1 zákona č. 1/1918 Sb. z. a n. sa zákony a nariadenia publikovali v Zbierke 
zákonov a nariadení štátu československého. Citovaný zákon bol v roku 1919 
nahradený zákonom č. 139/1919 Sb. z. a n., ktorého § 2 požadoval publikáciu 
nariadení vydávaných ústrednými štátnymi úradmi a obsahujúcich všeobecne 
záväzné právne pravidlá v Zbierke zákonov a nariadení. Ani jeden z týchto zá-
konov však výslovne nezakazoval, aby právne normy boli publikované aj inou 
formou a zákon č. 139/1919 Sb. z. a n. túto možnosť dokonca výslovne zakot-
vil43. Čo je však podstatné, nemalo sa tak diať namiesto zverejnenia v Zbierke 
zákonov a nariadení, ale popri ňom. Ak však vykonáme prieskum a porovnanie 
obsahu Úradných novín a Zbierky zákonov a nariadení štátu československého 
zistíme, že v Zbierke zákonov a nariadení sa nariadenia ministra s plnou mo-
cou pre správu Slovenska objavovali iba výnimočne. Z  počiatočného obdobia 
sa do Zbierky zákonov a nariadení dostalo iba päť nariadení (nariadenia č. 4, 
5/1918 boli v Zbierke publikované pod č. 12 a 45/1919 – publikované ako na-
riadenia ministra plnomocníka vlády československej), ostatné sú z roku 1919 
(nariadenia č. 33, č. 44, č. 69/1919 publikované v Zbierke č. 128, č. 136 a č. 
279/1919 Sb. z. a n. – publikované ako nariadenia vlády avšak podpísané len 
Dr. V. Šrobárom). Ani neskôr sa počet nariadení publikovaných v Zbierke záko-
nov a nariadení nijako nezmenil. Jediné nariadenie ministra s plnou mocou pre 
správu Slovenska bolo publikované len v Zbierke zákonov a nariadení – nařízení 
vlády republiky československé ze dne 22. února 1919 č. 92/1919 Sb. z. a n., jímž 
prozatímně upravuje se zdravotní správa lázeňských míst na Slovensku. 

Ministerstva s  plnou mocou pre správu Slovenska bola ich ďalšia existencia odôvodňovaná 
ustanoveniami zákona č.  500/1921 Sb. z. a  n. a  uverejňovaním slovenských prekladov  
právnych noriem.

41 §  1 „Na základe moci obsaženej §  14 –  om, zákona č.  64 z  10.  prosinca 1918 zriaďujem na 
vyhlásenie všetkých mojich nariadení „Úradné noviny“, ktoré budú vychádzať raz v týždni v sídle 
môjho ministerstva“. § 2 „Moje nariadenia nadobudnú platnosti dňom vyhlásenia v „Úradných 
novinách“, vyjmúc keď by konkrétne nariadenia ináč určili“. §  3 „Všetky publikácie, ktoré dľa 
platných uhorských zákonov dialy sa dosaváď v  „Budapesti Közlöny“, uverejňujú sa od dneška 
v „Úradných novinách“. 

42 Pozri aj VOJÁČEK, L.: Počátky nařizovací činnosti ministra s plnou mocí pro Slovensko (1918 až 
konec dubna 1919). In Právně-historické studie 1996, 36.

43 § 2 zákona č. 139/1919 Sb. z. a n. „Zařazení do Sbírky nevylučuje jinakého ještě vyhlášení (v úředních 
listech, veřejnými vývěskami a pod.), které se snad ze zvláštních důvodů doporučuje“.



- 118 - - 119 -

Právo v priestore a čase Právo v priestore a čase

V rozhodovacej praxi Najvyššieho správneho súdu ČSR a Najvyššieho súdu 
ČSR možno nájsť viaceré polemické rozhodnutia týkajúce sa vydávania nariade-
ní ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska. Vo svojom náleze č. 15.111 
zo dňa 30. novembra 1933, č. 10907 (Bohuslav) Najvyšší správny súd ČSR kon-
štatuje, že „podle § 14 zák. č. 64/18 má vláda právo dáti některému svému členu 
plnou moc, aby vydával nařízení a konal vše na udržení pořádku, na konsolidaci po-
měrů a na zabezpečení řádného státního života. Opíraje se o toto ustanovení, vydal 
a vyhlásil ministr pro Slov. v Úředních novinách z 1. ledna 1919 nařízení z 23. pro-
since 1918 č. 3/1918 o zřízení Úředných novin pro Slovensko a ustanovil v § 3 to-
hoto nařízení, že všechny publikace, které podle platných uherských zákonů dály se 
dosavad v „Budapesti Közlöny“, uveřejňují se v Úředných Novinách. ... Jeho pouvoir 
vztahoval se podle toho na vydávaní abstraktních norem, přičemž jednak udržení 
pořádku a konsolidace poměrů, jednak zabezpečení řádného stáního života měly ur-
čovati hranice a meze jeho působnosti. Z toho je patrno, že zákon chtěl pomocí a pros-
třednictvím vlády delegovati jednoho jejího člena ke všem opatřením a zákrokům, jež 
tehdejší mimořádné poměry na území Slov. vyžadovati budou. Jeho nařizovací moc 
neměla býti omezena předpisy tehdejšího zákona č. 37/1918 o prozatimní ústavě. ... 
Plyne z povahy věci a nepotřebuje zvláštního zdůvodnění, že mimořádnost poměrů 
v zemi Slovenské, které vyvolaly v život zákon č. 64/18 a jeho dalekojdoucí zmocnění 
ministra pro Slov., vyžadovaly také, aby nařízení, jež pro přechodnou dobu ministr 
pro Slovensko vydá, byla uvedena co možno nejrychlejším způsobem ve veřejnou zná-
most. Netřeba tedy pochybovati o tom, že i určení publikačních prostředků spadalo 
do plné moci dané § 14 zák. č. 64/18 členu vlády, a nelze proto nařízení č. 3/1918 
o publikaci nařízení, vydaných ministrem pro Slovensko, pokládati za neplatné“. 

Aj Najvyšší súd ČSR riešil problém platnosti nariadenia o zriadení Úrad-
ných novín pre Slovensko, jeho vzťahu k uvedeným zákonom č. 1/1918 Sb. z. 
a n. a  č. 139/1919 Sb. z. a n. a povinnosti uverejňovať jednotlivé nariadenia 
(a obežníky obsahujúce všeobecne záväzné normy ministra s plnou mocou pre 
správu Slovenska) aspoň týmto spôsobom, t.j. v Úradných novinách, nakoľko 
„inak nemôžu spĺňať podmienku ich všeobecnej záväznosti“. Podľa rozhodnutia 
Najvyššieho súdu ČSR č. Rv 971/24 zo dňa 22. októbra 1924, č. 4294 (Vážný) 
„platnost tohoto nařízení (o zriadení Úradných Novín pre Slovensko – pozn.) dluž-
no i při oněch dvou shora citovaných zákonech Republiky o „Sbírce“ vzhledem k jeho 
praktičnosti uznati, neboť lze říci, že jím ministr plnomocník učinil jen opatření v me-
zích své pravomoci, §-em 14 cit. zákona vytčené. Tolik však dle slovenského práva 
jisto jest, že nařízení všeobecná, vydaná pro celé Slovensko, nabýti mohou účinnosti 
jen tehdy, byla-li publikována v „Úradných Novinách“ a pokud tedy o takovéto naří-
zení by šlo, vědomost občana nějakým jiným způsobem (soukromým) o něm získana 
platnosti mu dodati nemůže, již proto ne, že nelze připustiti, aby nařízení určené pro 
všechny občany, pro jedny platilo a pro druhé neplatilo podle toho, zda ti, kteří o něm 

jinaké, zvláště tedy soukromé vědomosti nabyli a ti, kteří nenabyli, a protože mimo 
to soukromě získaná vědomost neposkytuje ani záruky, že pramen, z něhož vědomost 
čerpána, byl bezpečný a obsah nařízení občanu správně sdělen ... (obežník) závazný 
nebyl, ježto jest žalovaným erárem doznáno, že v „Úradných Novinách“ uveřejněn ne-
byl, ač, jak shora ukázáno, měl dle svého obsahu platiti pro celé Slovensko“). Uvedený 
názor Najvyšší súd ČSR potvrdil vo svojom rozhodnutí č. Rv I 624/29 zo dňa 
25. júna 1930 č. 10.032 (Vážný) „doložiti jest, že bylo-li obyvatelstvo Slovenska 
zvyklé na vyhlašování v dřívějším Budapěšťském Věstníku, odpovídalo to jen staré 
tradici když ministr místo tohoto Věstníku ustanovil slovenské Úřední noviny, neboť 
tím bylo účele nejlépe dosaženo, i nemá proto Nejvyšší soud příčiny, by se uchýlil od 
svého názoru vysloveného v rozhodnutí čís. 4294 Sb. n. s“. 

Napriek názorom mnohých ústavných teoretikov o neústavnosti ďalšieho 
vydávania nariadení ministra s plnou mocou pre správu Slovenska a spochyb-
ňovania ústavnosti samotnej existencie jeho úradu po prijatí ústavnej listiny44, 
spolu so stále silnejúcimi hlasmi po jeho zrušení, existovalo Ministerstvo s pl-
nou mocou pre správu Slovenska viac ako osem rokov a svoju činnosť vykoná-
valo až do januára 192745. 

44 HEXNER, E.: Štúdie k problému publikácie všeobecných právnych predpisov, s. 75 – 76.

45 VOJÁČEK, L.: Vavro Šrobár – Ministr s plnou mocí pro správu Slovenska (1918 – 1920), s. 89.
 Od 3. februára 1927 do 30. júna 1928 činnosť Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska 

vykonávalo slovenské oddelenie Ministerstva vnútra. V  zmysle §  1 nariadenia č.  94/1928 Sb. 
z. a n. o presune pôsobnosti ministra s plnou mocou pre správu Slovenska alebo jeho úradu na 
krajinský úrad v Bratislave (Úradné noviny, 1928): „Pôsobnosť ministra s plnou mocou pre správu 
Slovenska a jeho úradu (Ministerstva pre Slovensko) prenáša sa na Krajinský úrad v Bratislave, nakoľko 
nebola vykonávaná v dohode s príslušným ministrom alebo miesto príslušného ministra. Pôsobnosť práve 
rečenú vykonáva nabudúce príslušný minister“.
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KOĽKO GENTES TVORILO ZÁKLAD POLITICKÉHO 
ZRIADENIA NA MORAVE V 9. STOROČÍ?*

Miroslav Lysý

Abstrakt: Každé politické zriadenie sa vyznačuje vzťahom medzi jeho po-
litickou reprezentáciou a  reprezentovaným spoločenstvom. Týmto spolo-
čenstvom býva spravidla etnikum, ktorého formou vo včasnom stredoveku 
bol tzv. gens. Článok sa venuje otázke, koľko takýchto spoločenstiev pozná-
me z  mojmírovskej Moravy 9. storočia. Tento problém je potrebné skúmať 
z hľadiska moderných prístupov k etnogenéze, ale aj s ohliadnutím sa na to, 
ako bola otázka riešená v staršom bádaní. Zároveň súvisí aj s problematikou  
moravsko-nitrianskeho dualizmu.

Kľúčové slova: gens, kmeň, politické zriadenie, Morava

Abstract: For every political system there is characteristic relationship between 
a political representation and a represented society. This society is usually eth-
nie, whose form of the early medieval period was so-called gens. The article deals 
with a question, how many of such societies can we found in Moravia in the 9th 
Century. This problem has to be researched according to modern approaches 
to the ethnogenesis, but also according to results of previous research. At the 
same time it is connected to a problem of dualism between Moravia and Nitra.

Keywords: gens, tribe, political system, Moravia

„Veľkomoravský štát“ (ako znie veľmi obvyklé označenie tohto celku) ležal 
na území Moravy a Slovenska, preto politická entita jeho obyvateľov nie je len 
otázkou toho, čo predstavoval včasnostredoveký slovanský gens,1 ale mal až 
príliš veľa dočinenia aj so súčasnosťou, pretože sa v nej odrážala potreba mo-
derného slovenského národa objaviť svojho stredovekého predchodcu. Paralel-
ne tu však bola tiež dilema Moravanov, či sa stotožňovať s Čechmi, alebo skúšať 
sa vydať cestou samobytnosti. Tento prirodzený národno-emancipačný pud, 
ktorý sprevádza modernú národnú mytológiu každého národa, samozrejme  

* Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a  vývoja na základe zmluvy 
č. APVV-0607-10. 

1 Podrobnejšie sa týmto otázkam bude venovať monografia LYSÝ, Miroslav. Moravania, Mojmírovci 
a Franská ríša. Bratislava: Atticum, 2014 (v tlači).

spôsobuje ťažkosti najmä v tom, že sa namiesto skúmania štrukturálnej pod-
staty vtedajších spoločenstiev vynakladá energia bádateľov na dokazovanie po-
kiaľ možno čo najväčšej starobylosti národa.

Nebola to len dilema, či bola Morava 9. storočia moravská, či moravsko-
-slovenská. Dilemou bol aj vzťah Maďarov a Nemaďarov v Uhorsku, a s tým, 
či definovať Uhorsko ako štát Maďarov, alebo nie, čo vychádzalo z dobových 
názorov o  dobyvateľských právach. Ak by totiž mali byť Slováci potomkami 
obyvateľov mojmírovskej Moravy, tak mali byť predsa tými, ktorých necha-
li autori uhorských kroník prehrať vojenské bitky s maďarskými dobyvateľmi 
z obdobia tzv. zaujatia vlasti Maďarmi. Táto dilema bola aj predmetom známej 
polemiky medzi Michalom Benčíkom (1670 – 1728) a Jánom Baltazárom Ma-
ginom (1681 –  1735).2 Podmaniteľskej teórii trnavského profesora Michala 
Benčíka, nie nepodobnej habsburskej teórii o originárnom nadobudnutí Uhor-
ska z dôb stavovských povstaní, opierajúc sa o uhorskú kronikársku tradíciu3 
a  Tripartitum4 bolo vhodné postaviť protipól, spočívajúci v  tzv. pohostinnej 
teórii, ktorá nechávala Slovákov prijať medzi sebou Maďarov, aby spoločne  
vybudovali štát.5

Benčíkove vyjadrenia na uhorskom sneme mohli v roku 1723 zaznieť bez 
toho, aby táto účelová argumentácia príliš podkopávala ideové základy stavov-
sky organizovanej krajiny. V nej mohla – v Benčíkových očiach – „maďarská“ 

2 MAGIN, Ján Baltazár. Obrana slávnej župy Trenčianskej a mesta tohože mena. Ed. Vincent Sedlák. 
Martin: Matica slovenská, 2002. Porovnaj tiež diskusiu vzťahujúcu sa k obsahu Apológie a k jej 
autorstvu. VYVÍJALOVÁ, Mária. Matej Bel autorom Apológie? (Sincerissimus Apologetes 
Slovacorum). In Historický časopis, 1976, roč. 24, č. 4, s. 517 – 570. TIBENSKÝ, Ján. Matej Bel 
a apológia Trenčianskej stolice. In Historický časopis, 1977, roč. 25, č. 2, s. 239 – 260. VYVÍJALOVÁ, 
Mária. O  politickom, filozofickom a  konfesionálnom charaktere apológie. In Historický časopis, 
1977, roč. 25, č.  2,  s.  261 –  270. BANÍK, Anton. Pripomienky k  hodnoteniu Apológie J. B. 
Magina. In Historický časopis, 1977, roč. 25, č. 3, s. 411 – 418. RATKOŠ, Peter. Maginova Apológia 
Slovákov a Belove rukopisy o Trenčianskej stolici. In Historický časopis, 1977, roč. 25, č. 3, s. 419 
– 430. Porovnaj tiež DEMMEL, József. „Stav zemiansky národa slovenského“. Uhorská šľachta 
slovenského pôvodu. In Forum historiae, 2012, roč. 6, č.  2,  s.  59 –  60. Dostupné na internete: 
<http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/79324/demmel.pdf>.

3 P. magistri, qui Anonymus dicuntur, Gesta Hungarorum. In Scriptores rerum Hungaricarum tempore 
ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. Voumen I. Ed. E. SZENTPÉTERY. Budapestini: 
Academia Litter. Hungarica atque Societate Histor. Hungarica, 1937, s. 33 – 117.

4 Decreta regni mediaevalis Hungariae V. Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariæ 
per Stephanum de Werbewcz editum I 3. Eds. János M. BAK et al. Idyllwild CA: Charles Schlacks, 
2005, s. 48 – 50.

5 TIMON, Samuel. Imago antiquae Hungariae. Pars I. Viennae: Typis Joannis Thomae Trattner, 
1765, s. 191 – 192.
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menšina ovládať ostatné poddanské obyvateľstvo. Keď sa však po roku 1848 
začalo Uhorsko meniť na občiansky štát, v ktorom bol každý obyvateľ občan 
a  každý občan zase príslušník uhorského národa,6 zmysel Benčíkových argu-
mentov už nestačil, pretože šľachtická menšina sa ocitla uprostred nemaďar-
skej väčšiny obyvateľstva Uhorska, a tá mohla v budúcnosti získať väčší podiel 
na politických právach. Tí by však už v občianskom štáte nemohli byť „podma-
není“ a  nemaďarská väčšina Uhorska by sa mohla stať politicky omnoho vý-
znamnejšou. Preto nastalo spochybňovanie sídelnej kontinuity medzi Slovan-
mi 9. storočia a Slovákmi, ktorí sa v severnej časti Uhorska objavili údajne až 
od 15. storočia.7 Podobné stanovisko hájil aj popredný český historik Václav 
Chaloupecký vo svojom diele Staré Slovensko z  roku 19238 a  v  relatívne ne-
dávnej dobe aj maďarský medievista György Györffy.9

Dnešné výsledky archeológie však svedčia v podstate jednoznačne o kon-
tinuite osídlenia medzi veľkomoravským a uhorským obdobím10 a nemá preto 
príliš veľký zmysel venovať sa otázke sídelnej kontinuity. Dôležitejšie skôr je, 
že archeologicky preukázaná sídelná kontinuita na určitom území sa z pohľa-
du národne orientovanej historiografie vykladá ako etnická kontinuita, že toto 
obyvateľstvo bolo vlastne vždy slovenské, a tak ich aj treba nazývať. Do tejto 
mozaiky samozrejme spadá aj zvýšená pozornosť slovanskému (či slovenské-
mu) osídleniu v celej Karpatskej kotline, ako ju predstavil vo svojom diele zo 40. 
rokov 20. storočia Ján Stanislav.11 Jeho monumentálne dielo však samozrejme 
až príliš súvisí s aktuálnou dobou a otázkami hraníc pred polovicou 20. storočia, 
pretože práve Slovenský juh v stredoveku ukazuje na rozšírenie „areálu ’staroslo-
venského etnika’ na oveľa väčšom území, ako sú jeho súčasné hranice“.12

6 V zmysle zák. čl. XLIV/1868.

7 HUNFALVY, Paul. Ethnographie von Ungarn. Budapest: Franklin –  Verein, 1877,  s.  298 –  304. 
S dôrazom na pochybné jazykovedné argumenty KARÁCSONY, János. Történelmi jogunk hazánk 
területi épségéhez. Budapest: A szent-István-társulat kiadása,1921, s. 22 – 36.

8 CHALOUPECKÝ, Václav. Staré Slovensko. V  Bratislavě: Vydala Filosofická fakulta University 
Komenského, 1923, s. 7 – 19, 56 – 70, 252 – 273.

9 GYÖRFFY, György. Néppéválás Európában és a  Északi Kárpátokban. In Kortárs, roč. 26, 
1982,  s. 296 – 302. Príklady zhŕňa MARSINA, Richard. Metodov boj. Bratislava: Vydavateľstvo 
Spolku slovenských spisovateľov, 20123, s. 135 – 136.

10 Porovnaj napr. RUTTKAY, Matej. Vývoj osídlenia na strednom Dunaji v 6. – 12. stor. In Slovensko 
vo včasnom stredoveku. Eds. Alexander RUTTKAY – Matej RUTTKAY – Peter ŠALKOVSKÝ. Nitra: 
AÚ SAV, 2002, s. 41 – 56.

11 STANISLAV, Ján. Slovenský juh v stredoveku I-II. Turčiansky svätý Martin: Matica slovenská, 1948.

12 MAREK, Marek. Kto žil v 9. storočí na území Slovenska? In Etnogenéza Slovákov. Kto sme a aké je 
naše meno. Eds. Richard MARSINA – Peter MULÍK. Bratislava: Matica Slovenská, 2009, s. 89.

Ak sa F. Hrušovský mohol pozerať na obyvateľov Veľkej Moravy ako na 
príslušníkov slovenského národa, po roku 1945 tieto hlasy mohli (či museli) 
ustať a akonáhle sa presadili neetnické kmene Václava Vaněčka a plynulý pre-
chod nižších jednotiek do vyšších, bolo zrazu „jasné“, že Pribina a Mojmír sa 
akoby zjavili na čele dvoch zjednocujúcich sa entít a každý predstavoval výsle-
dok samostatného centralizačného procesu. „Nadkmeňové“ kniežatstvá, ktoré 
mali byť vytvorené pohlcovaním jedného neetnického kmeňa druhým,13 tak 
samozrejme stratili nacionálnu príťažlivosť. Z Moravanov sa stalo nie etnické, 
ale politické (v  „etatistickom zmysle“) spoločenstvo „Slovienov“, rozdelených 
na jednotlivé kmene.14 Neetnické kmene, ktoré historici zúfalo umiestňovali 
na územie Slovenska bez ohľadu na reč (či skôr dôsledné mlčanie) písomných 
prameňov, už vlastne mohli plniť úlohu „slovenských kmeňov“ aj bez toho, že 
by sa bádateľ dopustil hriechu buržoázneho nacionalizmu.

Situácia však vyzerala vždy komplikovanejšie, ak sa z tohto evolucionistic-
kého rámca vybočilo. Preto si aj niektorí bádatelia mohli položiť otázku, kto to 
bol vlastne Pribina? Táto otázka pritom vonkoncom nie je tak naivná, akoby sa 
na prvý pohľad mohlo zdať. Hlavným prameňom o Pribinovi je Spis o obrátení 
Bavorov a Korutáncov (Conversio), napísaný s odstupom zhruba 40 rokov od 
udalostí, a ktorý Pribinov pôvod nepriamo umiestňuje do Nitry. Vďaka tomuto 
prameňu vieme, že Pribina nechal „na svojom majetku“15 postaviť kostol, čo je 
vlastne jediný doklad spojenia Pribinu s územím dnešného Slovenska. Bez tejto 
poznámky, štylisticky trochu nešikovne ukotvenej v 11. kapitole Conversia, by 
sme netušili o Pribinovom pôvode prakticky nič.

Pre Václava Vaněčka16 bol Pribina jedným z  kniežat, stojacich na čele 
amébovitých, neustále sa meniacich neetnických kmeňov. Dokonca tomuto 

13 RATKOŠ, Peter. Slovensko v  dobe veľkomoravskej. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 
1990, s. 31 – 33.

14 DEKAN, Ján. Slovenské dejiny, diel II. Začiatky slovenských dejín a  ríša veľkomoravská. Bratislava: 
Slovenská akadémia vied a umení, 1951, s. 42 – 43.

15 Autor Conversia spravil z  Nitry Pribinov majetok, čo sa stalo predmetom siahodlhých úvah P. 
Ratkoša o  rozvití feudálnych vzťahov. RATKOŠ, Slovensko v  dobe veľkomoravskej,  s.  33 –  35. 
Neuvažoval pritom nad tým, že autor prameňa len zrejme svojim nevinným označením 
Nitry za proprietas prenášal bavorské pomery na sever od Dunaja. Conversio Bagoariorum et 
Carantanorum, c. 11. Das Weissbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien 
und Pannonien. Ed. Herwig WOLFRAM. Ljubljana/Laibach –  Klagenfurt: Slovenska akademija 
zanosti in umjetnosti – Hermagoras, 20122, s. 74. K otázke vlastníckych kostolov Pribinu na území 
Panónie (teda už po jeho vyhnaní), porovnaj AMON, Karl. Eigenkirche und Salzburger Mission. 
In Siedlung, Macht und Wirtschaft. Festschrift Fritz Posch zum 70 Geburtstag (=Veröffentlichungen 
des Steiermärkischen Landesarchivs 12). Ed. Gerhard Pferschy. Graz: Steiermärk. Landesarchiv, 
1981, s. 322 – 323.

16 VANĚČEK, Václav. Prvních tisíc let... Předstátní společenská organisace a  vznik státu u  českých 
Slovanů. Praha: Život a práce, 1949, s. 52.
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Pribinovmu kmeňu priradil aj meno, stotožniac ho s Praedenecentami (vo Va-
něčkovej chybnej etymológii údajne „ľud Pribinov“).17 Vaněčkov záver je však 
očividne nesprávny, pretože Anály Franskej ríše jasne prezrádzajú, že išlo vlast-
ne o Obodritov, sídliacich v susedstve Bulharov pri dolnom Dunaji, a ktorí sa 
„ľudovo“ (vulgo) nazývali Praedenecentmi.18 Ak si odmyslíme tento očividný 
omyl, Vaněčkova téza zodpovedala vcelku rozšírenému názoru, že Pribina bol 
kniežaťom naddunajských Slovanov, sídliacich na území Slovenska. Pre Fran-
tiška Dvorníka bol dokonca prvým panovníkom štátu, ktorý zjednotil slovan-
ské kmene na Slovensku.19

Iný pohľad prezentoval vo svojej práci o cirkevných dejinách Veľkej Mo-
ravy Zdeněk Dittrich, ktorý odmietol existenciu zvláštneho kmeňa na území 
Nitrianska a  z  Pribinu vyrobil príslušníka Mojmírovskej dynastie,20 využijúc 
pritom skutočnosť, že sa Pribinova „nacionalita“ v nijakom prameni nevysky-
tuje. Tento argument sa následne často v literatúre opakoval s rôznymi obme-
nami, podľa ktorých bol Pribina evidentne Mojmírovým podriadeným,21 ale-
bo bol jedným z nižších moravských kniežat, každopádne však súčasťou akejsi  
„širšej“ Moravy.22

17 Praedenecenti prvýkrát vystupujú na frankfurtskom sneme v roku 822. Annales regni Francorum 
inde ab a. 741. usque ad a. 829, qui dicuntur Annales Laurissenses maiores et Einhardi ad a. 822. 
Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis separatim 
editi. Ed. Fridericus KURZE. Hannoverae: Hahniani, 1895, s. 159. 

18 Annales regni Frankorum ad a. 824, s. 165 – 166. Trubačev (Sprachwissenschaft und Ethnogenese 
der Slawen. In Zeitschrift für Slawistik, 1987, roč. 32, č.  6,  s.  916 –  917) odvodzuje názov 
Praedenecenti ako preklad od „Obodritov“ (ľudia, ktorí lúpia). Týchto Obodritov zrejme spomína 
aj Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii, s. 288 (Osterabtrezi). 
Porovnaj tiež BULÍN, Hynek. Podunajští „Abodriti“. Příspěvek k dějinám podunajských Slovanů 
v 9. století. In Slovanské historické studie, 1960, roč. 3, s. 5 – 44.

19 DVORNÍK, František. Byzantské misie u Slovanů. Praha: Vyšehrad, 1970, s. 94. POULÍK, Josef. 
Výsledky výzkumu na velkomoravském hradišti „Valy“ u  Mikulčic I. Zpráva za r. 1954 –  1956.  
In Památky archeologické, 1957, roč. 48, č. 2, s. 351.

20 DITTRICH, Zdeněk R. Christianity in Great-Moravia. Groningen: J. B. Wolters, 1962, s. 67 – 68,  
84 – 85.

21 SIEKLICKI, Jan. „Priwina exulatus“. In Pamiętnik Słowiański, 1967, roč. 17,  s.  161 –  165. 
SIEKLICKI, Jan. Quidam Priwina. In Slavia occidentalis, 1962, roč. 22, s. 135 – 144.

22 HAVLÍK, Lubomír E. Slovanské státní útvary raného středověku. Politické postavení, společenská 
a vládní organizace státních útvarů ve východní, střední a jihovýchodní Evropě od 8. do 11. století. Praha: 
Academia, 1987, s. 64. HAVLÍK, Lubomír E. Morava v 9. – a 10. století. K problematice politického 
postavení, sociální a vládní struktury a organizace. Praha: Academia, 1978, s. 15 – 16. WOLFRAM, 
Herwig. Die Geburt Mitteleuropas. Geschichte Österreichs vor seiner Entstehung 378 –  907. Wien: 
Kremayr & Scheriau, 1987,  s.  355. TŘEŠTÍK, Dušan. Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin 
(530 –  935). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997,  s.  271. Neskoršia Třeštíkova práca 

Proti takto postavenej argumentácii zdôraznil M. Kučera kontrast medzi 
pohanským Pribinom a kresťanským Mojmírom, z čoho vyvodil, že niečo také 
údajne nebolo možné v  jednom rode.23 Tento argument však sám o  sebe ne-
môže stačiť, pretože v začiatkoch kristianizácie nebola táto situácia nijak zvlášť 
neobvyklá. Príkladom môže byť najstarší Vazulov syn Levente z  Vazulovej  
vetvy Arpádovcov.

Ján Steinhübel naopak na zdôraznenie suverenity Nitrianska dal do popre-
dia skutočnosť, že Pribinov nitriansky kostol, ako mimovoľne prezrádza Con-
versio, posvätil salzburský arcibiskup Adalrám zrejme v roku 828, kým „všetci“ 
Moravania sa v roku 831 nechali pokrstiť pasovským biskupom Reginharom.24 
Z toho by sa dala vyvodiť odlišná cirkevnosprávna príslušnosť území Moravy 
a Nitrianska, a to by sa mohlo vysvetliť zase tým, že Nitriansko pôvodne nebolo 
súčasťou Moravy a jej obyvatelia by tvorili odlišný kmeň od Moravanov.

Prevládajúcim názorom je, že kostol v  Nitre bol vysvätený v  roku 828. 
V tomto roku totiž viedol bavorský kráľ Ľudovít II. (Nemec) výpravu proti Bul-
harom a keďže sa na jeho výprave zúčastnil aj Adalrám, dostal tak príležitosť 
k návšteve Pribinu.25 Ak pre Z. Dittricha bol tento dátum nepodložený a rám-
covo datoval svätenie kostola pred rok 829,26 Dušan Třeštík toto datovanie 
odmietol úplne, pretože s odvolaním sa na G. Labudu územia Nitrianska tak 
ako tak nemali nikdy patriť k Pasovu. Salburský arcibiskup tak mohol údajne 
kostol vysvätiť kedykoľvek.27 

Labudov rozbor cirkevnosprávnych pomerov vychádza zo sťažnosti ba-
vorského episkopátu z roku 900, v ktorej sa vyjadruje aj nárok Pasovskej die-
cézy na územie Moravy. Z listu je pritom očividné, že si Pasov nerobil nároky  

hodnotí problém opatrnejšie, porovnaj TŘEŠTÍK, Dušan. Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové 
a střední Evropa v leteh 791 –871. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 127, 131 – 132. 
Conversio Bagoariorum et Carantanorum, s. 323.

23 KUČERA, Matúš. Postavy veľkomoravskej histórie. Bratislava: Perfekt, 20053, s. 53.

24 STEINHÜBEL, Ján. Pôvod a  najstaršie dejiny Nitrianskeho kniežatstva. In Historický časopis, 
1998, roč. 46, č. 3, s. 399 – 400. STEINHÜBEL, Ján. Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého 
Slovenska. Rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 
12. storočia. Bratislava: Veda; Rak, 2004, s. 79.

25 CIBULKA, Josef. Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. Praha: 
Nakladatelství Československé akademie věd, 1958,  s.  252 –  254. DVORNÍK, Byzantské misie 
u Slovanů, s. 94 a 322. STEINHÜBEL, Nitrianske kniežatstvo, s. 72.

26 DITTRICH, Christianity in Great-Moravia, s. 69.

27 LABUDA, Gerard. Studia nad początkami państwa polskiego. Tom II. Poznań: Wydawnictwo 
naukowe Uniwersytetu Im. A. Miczkievicza w Poznaniu, 1988, s. 143 – 144. TŘEŠTÍK, Vznik Velké 
Moravy, s. 116 – 117, 123 – 125, 279.
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na územie Nitry.28 V čase svätenia nitrianskeho kostola prebiehal spor medzi 
Pasovom a Salzburgom. Ten sa však viedol v prvom rade o Panóniu. Tá bola me-
dzi obe diecézy rozdelená ešte v roku 796; Horná Panónia medzi Viedenským 
lesom a dolnou Rábou pripadla spoločne aj s právom na misijnú činnosť sever-
ne od Dunaja Pasovu a Dolná Panónia Salzburgu.29 Spor, ktorý medzi Pasovom 
a Salzburgom vypukol, vyriešil Ľudovít Nemec 18. novembra 829, keď vyhovel 
predovšetkým Pasovu, najmä v Hornej Panónii.30 Z toho sa vyvodzuje, že Adal-
rám, ak rešpektoval rozhodnutie Ľudovíta Nemca, tak mal Pribinovi vysvätiť 
kostol pred týmto dátumom.

Hoci mal G. Labuda zrejme pravdu v tom, že si Pasov v roku 900 „nespo-
menul“ na nároky voči Nitre, dôvod spočíval pravdepodobne niekde inde. V li-
teratúre sa pripisovala zrejme príliš veľká úloha rozhodnutiu Ľudovíta Nem-
ca z roku 829 vo vzťahu k naddunajským územiam. Ak si prečítame pozorne 
list z roku 900, všimneme si, že nárok Pasova na Moravu nebol odvodzovaný 
od spomínaného Ľudovítovho rozhodnutia, ale od pokrstenia Moravanov 
z  Pasova.31 Svätenie kostola v  Nitre nemalo zrejme dosah v  oblasti cirkevnej 
správy. Objavilo sa v diele Conversio ako nie príliš šikovne vložená veta medzi 
– pre autora – podstatnejšími skutočnosťami, ktorými boli nároky Salzburgu 

28 Magnae Moraviae Fontes Historici III. Diplomata, epistolae, textus historici varii, Epistolae, č. 109. 
Eds. Dagmar BARTOŇÁKOVÁ et al. Brno: Universita J. E. Purkynĕ, 1969,  s.  237. „Antecessor 
vester (t. j. predchodca pápeža Jána IX., ktorému je list adresovaný) Zuentibaldo duce impetrante, 
Wichingum consecravit episcopum et nequaquam in ilum antiquum Patauiensem episcopatum 
eum transmisit, sed in quandam neophitam gentem, quam ipse dux bello domuit et ex paganis 
christianos esse patravit.“

29 Anales regni Francorum ad a. 796, s. 98, 100. Carmen de Pippini regis victoria avarica ad a. 796. 
In Einhardi vita Karoli Magni. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis 
Germaniae historicis separatim editi. Hannoverae; Lipsiae: Hahniani, 1911,  s.  42 –  43. Annales 
Laureshamenses ad a. 796. In Monumenta Germaniae historica, Scriptorum 1 Ed. Georgius 
Heinricus PERTZ. Hannoverae: Hahniani, 1826, s. 37. Conventus episcoporum ad ripas Danubii. 
In Monumenta Germaniae historica, Legum sectio III. Concilia. Tomus II. Concilia aevi Karolini I. 
Ed. Albertus WERMINGHOFF. Hannoverae; Lipsiae: 1906,  s.  172 –  176. MMFH III, Epistolae, 
č. 3,  s. 138. Conversio Bagoariorum et Carantanorum, c. 6,  s. 68. POHL, Walter. Die Awaren. Ein 
Steppenvolk in Mitteleuropa 567 – 822 n. Chr. München: C. H. Beck, 1988, s. 319 – 320. TŘEŠTÍK, 
Vznik Velké Moravy, s. 66 – 67. STEINHÜBEL, Nitrianske kniežatstvo, s. 50 – 52.

30 MMFH III, Diplomata, č. 107, s. 119 – 121. Listina je síce falzum z 12.. storočia, obsahovo je však 
zrejme spoľahlivá, najmä ak uvážime, že v  dobe falšovania spor o  delimitáciu diecéz už nebol 
aktuálny. MARSINA, Richard. Štúdie k  slovenskému diplomatáru I. In Historické štúdie, 1971, 
roč. 16,  s. 77 – 78. Porovnaj tiež CIBULKA, Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky 
křesťanství na Moravě, s. 262 – 263. STEINHÜBEL, Nitrianske kniežatstvo, s. 79.

31 LYSÝ, Miroslav. „Sclavos Margenses defectionem molientes.“ Mojmírovci medzi suverenitou 
a závislosťou. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013. 1. časť. Eds. Zuzana Kiselyová et 
al. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, s. 96 – 102.

na Panóniu. V  liste bavorského episkopátu z roku 900 by sme tak nitriansky  
kostol hľadali márne.

Odlišnosť Nitrianska a Moravy z hľadiska cirkevnej správy bola teda rea-
litou. To však samozrejme ešte nemusí znamenať, že by bolo korektné z tohto 
faktu priamo vyvodzovať odlišný pôvod Pribinu. Ak sa aj Adalrám vybral po-
svätiť Pribinov kostol „na truc“ právam Pasova, nič to o etnicite Pribinu a jeho 
kniežatstva nevypovedá.

Na strane druhej však treba odmietnuť úvahy Z. Dittricha o  mojmírov-
skom pôvode Pribinu. Pribina nemohol byť Mojmírovec z toho jednoduchého 
dôvodu, že pri žiadnej kríze na Morave sa o ňom nikdy neuvažovalo ako o mož-
nom nástupcovi. Ľudovíta Nemca ani nenapadlo siahnuť po svojom vernom 
Pribinovi vtedy, keď išiel robiť poriadky k Moravanom v roku 846, ale dosadil 
tam Rastislava. Po odstránení Rastislava (870) si zas Ľudovít Nemec nespome-
nul na Pribinovho syna Koceľa, ale uprednostnil svojich grófov Viliama a Engel-
šalka. Ak sa ani Pribina, ani Koceľ neocitli v plánoch Ľudovíta Nemca na „kon-
solidáciu“ pomerov na Morave, je ich mojmírovský pôvod značne pochybný.

Navyše je v tejto súvislosti nanajvýš podozrivé, ak v roku 831 uskutočnil 
pasovský biskup Reginhar podľa relatívne neskoro doloženej pasovskej tradície 
krst „všetkých Moravanov“. Reginhar bol tiež označený ako „apoštol Morava-
nov“32 (čo je samozrejme narážka na Matúšovo evanjelium33). Túto udalosť 
napokon potvrdzuje aj sťažnosť bavorských biskupov z roku 900, podľa ktorého 
bola Morava súčasťou pasovskej diecézy.34 Krst všetkých Moravanov prirodze-
ne neznamená pokrstenie všetkých príslušníkov moravského gens, čomu napo-
kon odporujú aj prežitky pohanstva na Morave v neskoršom období. Zname-
nal jednoducho krst panovníka Mojmíra I. a jeho okolia, znamenal presadenie  

32 Historia episcoporum Pataviensium et ducum Bavariae ad a. 838. In Monumenta Germaniae 
historica, Scriptorum 25. Ed. G. WAITZ. Hannoverae 1880,  s.  620. „Reinharius archiepiscopus 
Laureacensis et Pataviensis apostolus Maravorum obiit.“ Notae de episcopis Pataviensis. In 
Monumenta Germaniae historica, Scriptorum 25. Ed. G. WAITZ. Hannoverae 1880,  s.  623. 
„Regenharius episcopus Matavorum baptizat omnes Moravos.“ Bernardi Cremifanensis historiae 
ad aa. 818 – 838. In Monumenta Germaniae historica, Scriptorum 25. Ed. G. WAITZ. Hannoverae 
1880,  s.  655. „Item Renharius episcopus baptizat omnes Moravos.“ K  problému spoľahlivosti 
týchto prameňov porovnaj DITTRICH, Christianity in Great-Moravia, s. 61 – 65.

33 Mt 28, 19.

34 MMFH III, Epistolae, č.  109,  s.  234 –  235. „...terram Sclauorum, qui Maraui dicuntur, quę 
regibus nostris et populo nostro, nobis quoque cum habitatoribus suis subacta fuerat, tam in 
cultu christianę religionis, quam in tributo substantię secularis, quia exinde primum imbuti et 
ex paganis christiani sunt facti. Et iccirco Patauiensis episcopus civitatis, in cuius diocesis sunt 
illius terre populi, ab exordio christianitatis eorum, quando voluit et dubuit, illuc nostro obstante 
intravit et synodalem cum suis et etiam ibi inventis conventum frequentavit et omnia, que agenda 
sunt, potenter egit, et nullus ei in faciem restitit.“
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kresťanstva ako oficiálneho náboženstva.35 Pribina by – ako významný Mora-
van (ako o ňom uvažovali niektorí českí a poľskí bádatelia) – určite nechýbal 
na takejto udalosti, zvlášť ak si uvedomíme, že ochotne dal postaviť a vysvätiť 
kostol na svojom území v Nitre a neskôr rovnako ochotne prijal krst.36 Dôvod, 
prečo sa nezúčastnil „krstu všetkých Moravanov“ s najväčšou pravdepodobnos-
ťou hraničiacou s  istotou súvisí jednoducho s  tým, že nebol Moravanom, bol 
skrátka príslušníkom iného etnika a iného politického spoločenstva.

Nepoznáme však žiaden kmeňový názov, ktorý by sme mohli bezpečne 
(alebo aspoň ako-tak hypoteticky) spojiť s  územím Slovenska (Nitrianska).37 
Kmeň bez mena existovať jednoducho nemôže.38 Azda sa však môžeme uspo-
kojiť s tým, že takýto po mene neznámy kmeň na Slovensku skutočne bol, a ak 
sa k  Frankom bližšie situovaní Moravania objavili v  prameňoch až relatívne 
neskoro (822), meno vzdialenejšieho gens na území Slovenska sa nezachovalo 
vôbec. Zrejme to súvisí s tým, že jeho samostatnosť skončila expanziou Mojmí-
ra I. Skoršia tradícia toto meno jednoducho nestihla zaznamenať a neskôr už 
nikoho nezaujímalo.

Túto expanziu môžeme datovať jedine na základe Conversia, ktorý vzni-
kol so štyridsaťročným odstupom od udalostí a mal za úlohu obhajovať záujmy 
a nároky Salzburského arcibiskupstva na územie Veľkej Moravy.39 Keďže dielo 
vzniklo v Salzburgu, nespomína sa tu krst Moravanov z roku 831 z Pasova. Na 
strane druhej dielo spomína „akéhosi“ Pribinu a jeho vyhnanie kniežaťom Moj-
mírom a následnú Pribinovu cestu k Ratbodovi, markgrófovi Východnej marky. 
Kapitola, ktorou sa v  Conversio začína popis Pribinovho vyhnanstva, vlastne 
opisuje zaujatie Panónie Bavorskom, ako sa po vyhnaní Hunov (t. j. Avarov) 
zmocnili Panónie Slovania a Bavori. Podľa Conversia sa v Panónii uplatnila fran-
ská moc, a to jej pričlenením k salzburskému arcibiskupstvu ako aj rozdelením 
moci medzi franských grófov, či slovanské kniežatá, ktoré však mali uznávať 
franskú zvrchovanosť,40 až kým správu celého pohraničia neprevzal Ratbod. 
V  tejto súvislosti autor Conversia vkladá pomerne dlhú pasáž o  vyhnanom  

35 TŘEŠTÍK, Vznik Velké Moravy, s. 120.

36 Dôvod sa hľadá v bavorskom pôvode jeho manželky, o čom svedčí aj bavorské meno jeho syna 
Koceľa. WOLFRAM, Die Geburt Mitteleuropas,  s.  276. Tiež porovnaj komentár k  najnovšiemu 
vydaniu Conversia: Conversio Bagoariorum et Carantanorum, s. 186.

37 Ján Steinhübel sa na základe analógie domnieva, že sa mohli nazývať Nitravania (Nitrania). 
STEINHÜBEL, Nitrianske kniežatstvo, s. 67 – 69.

38 TŘEŠTÍK, Vznik Velké Moravy, s. 134.

39 Conversio Bagoariorum et Carantanorum, s. 22.

40 Conversio Bagoariorum et Carantanorum, c. 10,  s. 72 – 73. STEINHÜBEL, Nitrianske kniežatstvo,   
s. 61 – 62. 

Pribinovi. Nezostávalo mu takmer nič iné ako odísť na územie Východnej mar-
ky k  Ratbodovi. Datovanie tejto udalosti závisí od Ratbodovho úradu, ktorý 
je prvýkrát spomenutý k roku 833,41 do úradu teda mohol nastúpiť len tesne 
predtým, keď vystriedal svojho predchodcu Gerolda II. Tým máme určený hra-
ničný termín Pribinovho vyhnania. Ak uvážime, že Ratbod z titulu svojho úra-
du prevzal ochranu hraníc (suscepit defensionem termini), Pribina svojim útekom 
Ratbodovo postavenie legitimizoval. Tak ako mnohí iní prominentní utečenci, 
aj Pribina svojim útekom do bavorského pohraničia mohol sledovať dva proti-
chodné ciele. Mohol dúfať že Bavori mu pomôžu vrátiť sa do Nitry, alebo získať 
aspoň nejaké postavenie na území ríše.

Pribinov útek z Nitrianska v  roku 833 je pre nás dôležitou chronologic-
kou oporou.42 Ak k  týmto dvom chronologickým bodom pridáme ešte krst 
„všetkých“ Moravanov z roku 831, potom všetko nasvedčuje tomu, že Mojmír 
I. expandoval voči susednému kmeňovému kniežatstvu. Niektorí autori43 pre-
to predpokladajú, že si obyvatelia Slovenska ponechali pôvodné celoslovanské 
označenie a  na rozdiel od ostatných slovanských etník si ho nezmenili. Toto 
vysvetlenie vychádza z domnienky, že sa Slovania tesne po svojej migrácii ozna-
čovali názvom Slovania. Táto domnienka sa však nedá dokázať. Naopak, zdá sa 
byť pravdepodobnejšie, že toto spoločné meno pre Slovanov nebolo jednotné.44 
Preto ani identitu Словѣне, doloženú v 9. storočí, nemôžeme priradiť ku kme-
ňu, ktorý vtedy sídlil na slovenskom území, či rovno z nej robiť „starých Slová-
kov“. Словѣне boli jednoducho Slovania, bola to „nadkmeňová“ (t.j. v podstate 
kultúrna, nie politická) identita Moravanov a ďalších slovanských etník a ktorá 
napokon vytvorila slovenskú identitu v uhorských podmienkach.45

41 Codex chronologico diplomaticus episcopatus Ratisponensis. Tomus I. Continens DCCL. diplomata, 
omnisque generis chartas inde a Saeculo VIII. ad finem Saeculi XIII. Ed. Thomae RIED. Ratisponae: 
Typis Stephani Schauff, 1816, č. 29, s. 31.

42 D. Třeštík sa pokúsil výraz z Conversia „Priwina exulatus“ interpretovať ako právny akt, vyhnanie 
do exilu, teda „vnútornú“ záležitosť u Moravanov. TŘEŠTÍK, Počátky Přemyslovců, s. 271. Termínu 
a  jeho používanie v  praxi franských naračných prameňov podrobne rozobral STEINHÜBEL, 
Nitrianske kniežatstvo,  s.  83 –  88. K  datovaniu do (zrejme) prvej polovice roku 833 porovnaj 
tamže, s. 82 – 83, kde je dôraz na vnútorné spory medzi Karolovcami.

43 Napr. HRNKO, Anton. Slovo o slove Slovák. Etnogenéza Slovákov. Kto sme a aké je naše meno. Eds. 
Richard MARSINA – Peter MULÍK. Bratislava: Matica Slovenská, 2009, s. 77 – 78.

44 LYSÝ, Miroslav. Moravania, Mojmírovci a Franská ríša. Bratislava: Atticum, 2014 (v tlači).

45 STEINHÜBEL, Ján. Nitriansko a Slovensko. Odkedy môžeme hovoriť o Slovensku a Slovákoch. In 
Zborník na počesť Dariny Bialekovej (=Archaeologica slovaca monographiae. Communicationes instituti 
archaeologici Nitriensis Academiae scientiarum Slovaciae, Tomus VII). Ed. Gabriel Fusek. Nitra: 
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2004,  s.  357 –  362. STEINHÜBEL, Nitrianske 
kniežatstvo, s. 333 – 336. STEINHÜBEL, Ján. Bol alebo nebol Svätopluk kráľom? In Historický 
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Meno etnika na území Nitrianska nepoznáme preto, že ho nespomína žia-
den prameň. Etnikum bez mena však spomína sťažnosť bavorských biskupov 
z roku 900, podľa ktorej Svätopluk požiadal o vysvätenie švábskeho mnícha Vi-
chinga na biskupa, no neposlal ho do „starodávneho pasovského biskupstva“,46 
ale k nejakému novopokrstenému kmeňu (in quandam neophitam gentem), ktorý 
si Svätopluk podmanil vo vojne a dosiahol, že sa z pohanov stali kresťania.47 
Tento list obsahuje viacero tendenčností a nepresností, pre ktoré vznikli napo-
kon aj pochybnosti o jeho pravosti. Tieto obavy už dnes medzi bádateľmi ne-
panujú, napriek tomu však nie je zrejmé, kým mal byť gens, spomínaný v liste.

Viching sa stal biskupom skutočne na základe Svätoplukovej žiadosti. Po-
tvrdzuje to sám pápež v liste Industrię tuę z roku 880, keď mu ako biskupské 
sídlo priradil Nitru.48 To by mohlo prirodzene znamenať, že Nitra bola nielen 
sídlom biskupa Vichinga, ale dokonca aj centrom spomínaného novopokrste-
ného gens. Proti tomu sa dá samozrejme namietnuť, že Svätoplukovo vojenské 
podmanenie Nitrianska, ktoré sa v liste spomína, je nezmyslom. Veď Nitrian-
sko predsa dobyl už Mojmír I.49

Sťažnostný list z  roku 900, ani Fuldské anály však nespomínajú názov 
Vichingovho sídla. Kým list bavorského episkopátu spomínal jeho pôsobenie 
u  „akéhosi novo pokrsteného kmeňa“, vo Fuldských análoch je moravským 
biskupom.50 Pre oba pramene bola koniec-koncov otázka Vichingovho sídla 

časopis, 2013, roč. 61, č. 4, s. 693.

46 Tým sa zväčša myslí územie Moravy, v literatúre však nepanovala zhoda v tom, či k nej treba rátať 
aj Nitriansko.

47 MMFH III, Epistolae, č. 109, s. 237. „Antecessor vester (t. j. predchodca pápeža Jána IX., ktorému je 
list adresovaný) Zuentibaldo duce impetrante, Wichingum consecravit episcopum et nequaquam 
in ilum antiquum Patauiensem episcopatum eum transmisit, sed in quandam neophitam gentem, 
quam ipse dux bello domuit et ex paganis christianos esse patravit.“

48 MMFH III, Epistolae, č. 90, s. 205. „Ipsum quoque presbiterum nomine Uuichinus, quem nobis 
direxisti, electum episcopum consecravimus sanctę ecclesię Nitrensis.“

49 Rozbor bádania k tejto problematike spravil TŘEŠTÍK, Vznik Velké Moravy, s. 115 – 116, 277 – 278, 
pozn. č. 49 – 51. Sám dal v tejto práci prednosť výkladu, že tento gens mohol sídliť v Nitriansku, 
čím sa vlastne rozišiel s  Ditrichovou prestavou o  Pribinovom „moravanstve“. K  Dittrichovi 
porovnaj pozn. č. 20.

50 Annales Fuldenses ad a. 899. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis 
Germaniae historicis recusi. Ed. Fridericus KURZE. Hannoverae: Hahniani, 1891,  s.  133. 
„Engilmarus Pataviensis episcopus obiit, in cuius locum Wihingus quidam Alamannus contra 
instituta patrum, prius Marabavensis ab apostolico destinatus episcopus, rege concedente 
successit. Sed non multo post a  Deotmaro archiepiscopo ceterisque suffraganeis suis contra 
voluntatem regis canonicali iudicio abiectus ac Rihharius ad eandem sedem episcopus in id ipsum 
tempus ordinatus est.“

  

podružná. Udalosť spomínajú možno preto, lebo Vichinga aktuálne pred napí-
saním sťažnostného listu (v roku 899) zosadili z úradu pasovského biskupstva, 
a to preto, že tam zasadol v rozpore s kanonickým právom, hoci s požehnaním 
kráľa. Podľa autora Fuldských análov Viching sa stal pasovským biskupom v roz-
pore s „ustanoveniami otcov“ (contra instituta patrum), čím len v skratke spo-
menul argumentáciu, podrobne rozpísanú v neskoršie napísanom sťažnostnom 
liste z roku 900, ktorá rozvinula aj údajné porušenia koncilných a pápežských 
rozhodnutí. Medzi nimi aj ustanovenie pápeža Leva, podľa ktorého nemohol 
byť biskupom niekto, koho nevysvätili biskupi provincie podľa rozhodnutia 
metropolity.51 Vloženie Vichingovho prípadu tak nemalo priamy vecný vzťah 
k sporu o diecézne územie na Morave. Do listu pápežovi ho zrejme dali skôr pre 
jeho aktuálnosť a precizovali v ňom dôvody, prečo Viching nemohol byť uznaný 
za biskupa v Pasove. Aj preto ten dôraz, že ho pápež vyslal na iné, ako „pasov-
ské“ územie (čiže územie vlastnej Moravy, aspoň v duchu nárokov bavorského 
episkopátu), čím sa azda ešte viac zdôrazňovala protiprávnosť Vichingovho ná-
roku na Pasovské biskupstvo.52 Autori listu chceli zdôrazniť, že nešlo o územie 
vlastnej Moravy, ktoré bolo možné priradiť k Pasovu vzhľadom k aktuálnemu 
rozhodnutiu biskupov salzburskej arcidiecézy vo veci Vichinga.

Ak sa v liste z roku 900 spomína, že Viching bol vyslaný ku kmeňu, ktorý 
si Svätopluk vojensky podmanil, tak to nemusí znamenať, že musíme hľadať 
územie, podmanené Moravanmi po roku 874.53 List zdôrazňuje, že Vichinga 

Toto označenie mohlo súvisieť s  tým, že sa Viching po Metodovej smrti v  roku 885 stal 
administrátorom moravskej cirkvi. DITTRICH, Christianity in Great-Moravia,  s.  299 –  303. 
VAVŘÍNEK, Vladimír. Cyril a  Metoděj mezi Konstantinopolem a  Římem. Praha: Vyšehrad, 
2013,  s.  314. Na strane druhej však Fuldské anály píšu, že Vichinga ustanovil za biskupa 
Moravanov pápež. Pokiaľ by sa Viching stal biskupom a nie správcom na Morave, stál by na čele 
–  v  očiach bavorského episkopátu –  protiprávne zriadenej inštitúcie, ktorej územie patrilo do 
Pasovskej diecézy. Preto sa domnievame, že sa v liste z roku 900 nápadne zdôrazňuje, že ho pápež 
vyslal „nie do starého Pasovského biskupstva“. Tak by bol Viching biskupom inde ako v Pasove 
a jeho neskoršie ordinovanie Ľudovítom Nemcom by bolo protiprávne.

51 MMFH III, Epistolae, č. 109, s. 236 – 237, zvlášť s. 237. „In decretis papę Leonis cap. XV scriptum 
est: Nulla ratio sinit, ut inter episcopos habeantur, qui a rovintialibus episcopis cum metropolitani 
iudicio non consecrantur.“

52 Autori sťažnostného listu sa sami dostali do vnútorného protirečenia. Potvrdili, že na Morave 
bol vysvätený arcibiskup a traja biskupi, a jedno biskupstvo (t.j. z ich pohľadu Pasovská diecéza) 
bola rozdelená na päť (teda pasovský biskup a štyria na mojmírovskej Morave). Jeden z nich však 
mal určite sídlo v Nitre, pretože Nitra bola sídlom biskupstva od roku 880. MMFH III, Epistolae, 
č.  109,  s.  236. Pokiaľ by v  liste priznali, že Viching mal sídlo priamo v  Nitre, mlčky by mohli 
potvrdiť jeho nárok na Pasov.

53 Toto územie sa hľadalo veľmi často v  Potisí. POTKAŃSKI, Karol. Kraków przed Piastami. In 
Rozprawy Akademii Umijętności, wydział Historyczno-filozoficzny. Serya II, Tom X, 1989, roč. 
35, s. 186 – 187. ŁOWMIAŃSKI, Henryk. Początki Polski IV. Warszawa: Państwowe wydawnictwo 
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vysvätil za biskupa pápež (Ján VIII.), čo vieme priamo overiť, pretože sa to spo-
mína v Industrię tuę z roku 880. Viching bol vysvätený za biskupa „svätej cirkvi 
nitrianskej“,54 pápež teda Vichinga neposlal nikam inam, jedine do Nitry. Údaj 
bavorského episkopátu o tom, že si Svätopluk podmanil vojensky gens, ktorý 
sídlil na tomto území, môže súvisieť so Svätoplukovou vládou v Nitre pred ro-
kom 871. Ak bavorský episkopát spomína kmeň, žijúci na území, ktoré spravo-
val ako biskup Viching, tak to len potvrdzuje odlišný etnický pôvod obyvateľov 
Nitrianska a Pribinu od Moravanov.

Na strane druhej však treba pripustiť, že obyvateľstvo Nitrianska sa zrej-
me politicky značne zžilo so západnou časťou mojmírovského panstva. Túto 
skutočnosť môžu potvrdiť udalosti okolo roku 870, súvisiace s koncom Rasti-
slavovej vlády a s povstaním, do čela ktorého sa dostal kňaz Slavomír, príslušník 
mojmírovského rodu. Od 60. rokov 9. storočia sa silným spoluvládcom Rasti-
slava stal Svätopluk, disponujúci vlastným územím, označovaným ako „regnum 
Zuentibaldi“,55 ktoré sa právom kladie do Nitrianska, hoci pramene Nitru v sú-
vislosti so Svätoplukom neuvádzajú.56 Aj sama Východofranská ríša si veľmi 
dobre uvedomovala možnú slabinu mojmírovských krajín, spočívajúcu v dua-
lizme, a nie je náhoda, že v roku 869 kráľ Ľudovít Nemec vyslal proti nej dve 
vojská: Bavori spolu s Karlomanom zaútočili proti Svätoplukovi, napadli jeho 
vlastné regnum (teda zrejme Nitriansko) a  franské a alamanské jednotky, ve-
dené Ľudovítovým synom Karlom, zaútočili priamo na Rastislava.57 Rastislav 

naukowe, 1970,  s.  477. EGGERS, Martin. Das <Grossmährische Reich>. Realität oder Fiktion? 
Eine Neuinterpretation der Quellen zur Geschichte des mittleren Donauraumes im 9. Jahrhundert 
(=Monographien zur Geschichte des Mittelalters, Band 40). Stuttgard: Anton Hiersemann, 1995, 
162. STEINHÜBEL, Nitrianske kniežatstvo, s. 403, pozn. č. 712. Tiež však vo Vislansku, pretože 
sa toto územie špeciálne spomína v  Živote Metodovom. Porovnaj RATKOŠ, Slovensko v  dobe 
veľkomoravskej, s. 109.

54 MMFH III, Epistolae č. 90, s. 205. „Ipsum quoque presbiterum nomine Uuichinus, quem nobis 
direxisti, electum episcopum consecravimus sanctę ecclesię Nitrensis...“

55 Annales Fuldenses ad a. 869, s. 69.

56 K  Svätoplukovmu postaveniu na Veľkej Morave v  60. rokoch porovnaj DVORNÍK, Byzantské 
misie u Slovanů, s. 107 – 108. KUČERA, Postavy veľkomoravskej histórie, s. 130 – 132. Podrobne 
STEINHÜBEL, Nitrianske kniežatstvo, s. 127 – 128.

57 Tretie vojsko smerovalo k Polabským Slovanom. Annales Fuldenses ad a. 869, s. 68 – 69. „Mense 
vero Augusto rex Hludowicus collectis copiis in tres partes divisit exercitum: nam aequivocum 
suum cum Thuringiis et Saxonibus ad comprimendam Sorabum audaciam destinavit, Baioarios 
vero Carlmanno in adiutorium fore praecepit contra Zuentibaldum nepotem Rastizi dimicare 
volenti, ipse autem Francos et Alamannos secum retinuit adversum Rastizen pugnaturus. Cumque 
iam proficiscendum esset, aegrotare coepit; unde necessitate conpulsus Karolum filiorum suorum 
ultimum eidem exercitui praefecit Domino exitum rei commendans. Qui cum a  exercitu sibi 
commisso in illam ineffabilem Rastizi munitionem et omnibus antiquissimis dissimilem venisset, 

a Svätopluk sa síce ubránili, no už začiatkom ďalšieho roka sa Svätopluk dob-
rovoľne a  bez vedomia Rastislava odovzdal pod ochranu bavorského správcu 
Karlomana.58 Rastislav, ak chcel udržať jednotu krajiny, to samozrejme nemo-
hol nechať bez odpovede. Jeho pokus o zavraždenie Svätopluka však nevyšiel, 
pretože to bol Svätopluk, ktorému sa podarilo Rastislava zajať, aby ho napokon 
odovzdal Karlomanovi do Bavorska.59 V zmätočnej situácii sa výborne zorien-
toval Karloman, ktorý vpadol na Moravu (vo Fuldských análoch sa výslovne 
hovorí, že vpadol do „jeho“, t.j. Rastislavovho panstva), obsadil všetky hrady, 
rozdelil krajinu svojim ľuďom a vrátil sa naspäť aj s pokladom.60 Svätoplukovi 
tak zostalo jeho pôvodné regnum v Nitriansku, kým Morava sa dostala pod sprá-
vu Bavorov. Keď potom nasledujúceho roku Svätopluka obvinili z nevernosti 
a uväznili, Moravania, presvedčení o jeho smrti, sa rozhodli, že si zvolia nového 
kniežaťa menom Slavomír, ktorého prinútili pod hrozbou smrti prijať kniežaciu 
hodnosť. Slavomír potom začal znepokojovať markgrófov Viliama a Engelšalka, 
ktorí spravovali Moravu.61

Dei auxilio fretus omnia moenia regionis illius cremavit incendio et abscondita quaeque in silvis 
vel defossa in agris reperiens cum suis diripuit omnesque sibi congredientes fugere compulit vel 
interfecit. Nec minus Carlmannus regnum Zuentibaldi nepotis Rastizi igne et gladio depopula(ba)
tur; vastataque omni regione Karolus et Carlmannus fratres convenerunt, de victoria sibi caelitus 
data gratulantes.“

 Triezvejší, no aj stručnejší popis udalostí majú Annales Bertiniani ad a. 869. Scriptores rerum 
Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis recusi. Ed. G. WAITZ. 
Hannoverae: Hahniani 1893, s. 101. „Ubi a quibusdam episcopis, sed et ab aliquibus primoribus 
regni quondam Hlotharii missos directos suscepit, ut ibi resideret et in regnum quod Hlotharii 
fuerat non intraret, donec frater suus Hludowicus rex Germaniae ab expeditione hostili de 
Winidis, cum quibus praesenti et praeterito anno saepe comminus sui congredientes aut nihil aut 
parum utilitatis egerunt, sed dampnum maximum retulerunt, reverteretur.“

58 Annales Fuldenses ad a. 870, s. 70.

59 Annales Fuldenses ad a. 870, s. 70. „Unde Rastiz vehementer iratus nepoti occulte ponit insidias 
et eum in convivio nihil mali suspicantem iugulare disponit; sed gratia Dei periculo mortis 
liberatus est. Nam antequam illi, qui eum necaturi erant, domum intrarent, surrexit de loco 
convivii annuente sibi quodam eiusdem fraudis conscio et quasi cum falconibus lud[um exerc]
ens praeparatas devitavit insidias. Rastiz autem videns denudatum consilium suum nepotem 
cum militibus quasi comprehensurus, insequitur; sed insto indicio Dei captus est laqueo, quem 
tetendit: nam ab eodem nepote suo comprehenditur, ligatur et Karlmanno praesentatur; a quo 
sub militibus illum, ne laberetur, observantibus in Baioariam missus usque ad praesentiam regis 
servandus in ergastulum retruditur.“

 Porovnaj tiež Annales Bertiniani ad a. 870, s. 109.

60 Annales Fuldenses ad a. 870, s. 70 – 71. „Karlmannus vero regnum illius nullo resistente ingressus 
cunctas civitates et castella in deditionem accepit; et ordinato regno atque per suos disposito 
ditatusque gaza regia revertitur.“

61 Annales Fuldenses ad a. 871,  s.  73. „Zuentibald nepos Rastizi apud Karlmannum a  infidelitatis 
crimine insimulatus in custodiam missus est. Sclavi autem Marahenses ducem suum perisse 
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Slavomírovo povstanie vyvoláva viaceré otázky. V  prvom rade, kde bolo 
centrum tohto povstania? V. Novotný si predstavoval, že Svätopluk (pred jeho 
„zadržaním“) vlastne vládol na celej Veľkej Morave, a Viliam a Engelšalk mali 
na neho „dozerať“.62 Tu však prekáža skutočnosť, že Fuldské anály vcelku jas-
ne hovoria iba o obsadení Rastislavovho panstva („regnum illius nullo resistente 
ingressus“). Svätopluk sa nestal v tomto momente Rastislavovým nástupcom, 
pretože mu zostala len jeho pôvodná krajina. Preto aj J. Dekan predpokladal, 
že chcel vládnuť na celej Morave.63 L. Havlík akoby samozrejme situoval voľbu 
Slavomíra a  jeho odboj na Moravu.64 To je však takmer vylúčené. Moravania, 
voliaci Slavomíra za knieža, nemohli byť z územia Moravy, ktorú držali Viliam 
a Engelšalk, boli to „Moravania“ z Nitrianska.65 Len tí si mohli myslieť, „že je 
ich (!) knieža mŕtvy“. Slavomír a  jeho oddiely z Nitrianska sa neúspešne po-
kúsili o  dobytie Moravy. Následkom mala byť trestná výprava Bavorov proti 
Slavomírovej Nitre. Karloman na čelo výpravy postavil Svätopluka, ktorému 
„nemohli dokázať zločiny, z  ktorých ho obvinili“. Svätopluk mal teda podľa 
svojho sľubu vypudiť Slavomíra – evidentne z Nitrianska – vojsko Bavorov na 
čele so Svätoplukom však išlo cez územie Moravy. Tam sa Svätopluk odobral do 
„starého Rastislavovho mesta“ (zrejme Mikulčice)66 pozbieral vojsko a nečaka-
ne napadol Bavorov v tábore.67 Z Fuldských análov teda vcelku jasne vyplýva,  

putantes quendam presbyterum eius(dem) ducis propinquum nomine Sclagamarum sibi in 
principem constituunt, ei minantes interitum, ni ducatum super eos susciperet. Qui eisdem 
necessitate coactus assensum praebens contra Engilscalcum et Willihelmum duces Karlmanni 
proelia movere et eos ex obsessis civitatibus expellere nititur. Illi vero adversus nostem pari 
intentione dimicantes et nonnullos de exercitu eius prostementes eum fugere compulerunt.“

62 NOVOTNÝ, Václav. České dějiny. Dílu I. část I. Od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha. 
V Praze: Nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1912, s. 348.

63 DEKAN, Ján. Velká Morava. Doba a umění. Praha: Odeon, 1981, s. 167.

64 HAVLÍK, Lubomír. Velká Morava a  Franská říše. In Historické štúdie, 1963, roč. 8,  s.  149. Aj 
s nevhodnou interpretáciou textu Fuldských análov, v ktorom sa o dobyti Rastislavovho mesta 
Slavomírom priamo nehovorí. Podobne aj KUČERA, Postavy veľkomoravskej histórie,  s.  133. 
V skutočnosti sa pripisuje Svätoplukovi. Annales Fuldenses ad a. 871, s. 73.

65 KUČERA, Postavy veľkomoravskej histórie, s. 133. STEINHÜBEL, Nitrianske kniežatstvo, s. 129.

66 Pozri POULÍK, Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích, s. 116 – 119. Porovnaj pozn. č. 383.

67 Annales Fuldenses ad a. 871, s. 73 – 74. „Interea Zuentibald, cum nullus crimina, quae ei obiecta 
fuerant, probare potuisset, a Karlmanno dimissus et muneribus regiis honoratus in regnum suum 
rediit, ducens secum Karlmanni exercitum quasi Sclagamarum expugnaturus; sic enim per dolum 
Karlmanno promiserat, si ei ad patriam reditus concederetur. Sed sicut solet in cautos et de se 
praesumentes sequi ignominia, sic illi contigit exercitui; nam Zuentibald ceteris castrametanti 
bus urbem antiquam Rastizi ingressus est statimque Sclavisco more fidem mentitus et iuramenti 
sui oblitus non ad expugnandum Sclagamarum, sed ad ulciscendam contumeliam a Karlmanno 
sibi illatam vires studiumque convertit. Denique Baioarios nihil mali suspicantes et minus se 

že „staré Rastislavovo mesto“ si podriadil až Svätopluk a výprava mierila vlast-
ne do Nitrianska, kde musel byť stále Slavomír.

Táto komplikovaná, ale –  dúfajme –  presvedčivá hypotéza nasvedču-
je tomu, že centrum povstania Slavomíra bolo s  veľkou pravdepodobnosťou 
v Nitre. Rovnako to však znamená, že Nitrania už boli vlastne Moravania. Ak 
pred vyhnaním Pribinu môžeme jeho gens pokladať za samostatné etnikum 
a samostatné politické spoločenstvo, v roku 871 zvolením Mojmírovca za knie-
ža sa správali ako Moravania a ich pôvodná etnická identita sa stala menej dô-
ležitá. Súvisela nepochybne aj s tým, že tu mal Svätopluk svoje vlastné regnum 
a hoci konal značne samostatne a v rozhodujúcej chvíli dokonca v rozpore s Ras-
tislavom, ako Moravan mal na zreteli obidve regna. To pripomína pozíciu Mora-
vy vo vzťahu k Čechám v 11. a v 12. storočí, pre ktoré je typické napätie medzi 
jednotou a  odlišnosťou68 a  samozrejme aj arpádovské Nitriansko vo vzťahu 
k ostatnému Uhorsku v 11. a na začiatku 12. storočia.69

Ak teda máme odpovedať na otázku, koľko gentes tvorilo Moravu (v zmysle 
toho, čo sa ozačuje ako „jadro Veľkej Moravy“, t.j. Moravy a Nitrianska), musí-
me odpovedať, že z písomných prameňov môžeme preukázať existenciu len jed-
ného politického spoločenstva, s politickou identitou moravskou a s kultúrnou 
identitou slovanskou. Toto spoločenstvo vystupovalo v latinsky písaných pra-
meňoch ako gens, zriedkavejšie ako populus, v slovansky písaných pamiatkach 
prevažovalo označenie ѩзык.

observantes cum magno exercitu in castris aggressus est et multos ex eis vivos comprehendit 
ceteris pene omnibus occisis, exceptis his, qui se prius prudenter de castris subtraxerant; 
omnisque Noricorum laetitia de multis retro victoriis conversa est in luctum et lamentationem.“

68 Prehľadný historiografický rozbor k tejto otázke porovnaj WIHODA, Martin. Morava v době knížecí 
(906 – 1197). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 9 – 52.

69 K zhodnoteniu arpádovského Nitrianska ako súčasti Uhorska porovnaj STEINHÜBEL, Nitrianske 
kniežatstvo, s. 301 – 319.
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MIESTO A ÚLOHA VAVRA ŠROBÁRA V SLOVENSKOM 
AGRÁRNOM HNUTÍ DO ČIAS JEHO SPLYNUTIA 

S ČESKÝM V AGRÁRNEJ STRANE

Pavol Martuliak

Abstrakt: Obsah príspevku venujeme stručnému prehľadu aktivity slovenské-
ho politika Vavra Šrobára, na pozadí vývoja slovenského agrárneho hnutia a to 
do roku 1922. Vznik hnutia je spojený s  časopisom Hlas, ktorý začal vychá-
dzať zásluhou redaktorov V. Šrobára a P. Blahu, v meste Skalica v polovici roka 
1898. Z radov autorov mesačníka sa združila skupina mladých slovenských in-
telektuálov – hlasisti, ktorá sa hlásila k moderným, demokratickým princípom 
usporiadania verejno-spoločenského života v súlade so zásadami filozofa a po-
litika T. G. Masaryka. Tvorila vlastne paralelu s európskym a najmä s českým 
liberálno-pokrokárskym hnutím, zameraným proti konzervatívnym prežitkom. 
V. Šrobár, ktorý stál na čele hlasistov sa zapojil do úlohy tlmočníka záujmov 
najpočetnejšej skupiny z radov Slovákov v Uhorsku, t.j. drobného a stredného 
roľníctva. Stal sa tiež členom hlavného politického subjektu Slovákov, Sloven-
skej národnej strany, pričom vytvoril v  strane osobitný agrárny prúd. Vedno 
s dr. Milanom Hodžom mali za cieľ podchytiť slovenské roľníctvo, vybudovať 
osobitný subjekt a hľadať jeho spojenectvo s českou agrárnou stranou. Tento 
agrárny prúd bol hlavným priekopníkom a podporovateľom idey vzniku spoloč-
ného štátu Čechov a Slovákov. Po vzniku Československej republiky v októbri 
1918 sa V. Šrobár, ako hlavný zástanca česko-slovenskej jednoty, vrátane idey 
jednotného československého národa, stal členom vlády ČSR a  na Slovensku 
mužom č. 1, Ministrom pre správu Slovenska. Článok ilustruje politický vývoj 
na Slovensku v novej ČSR s akcentom na úsilie Šrobára o vznik slovenského ag-
rárneho politického subjektu a jeho splynutia s českým, k čomu došlo koncom 
júna 1922 vznikom spoločnej Republikánskej strany československého roľníckeho 
a maloroľníckeho ľudu.

Kľúčové slová: agrárne hnutie, vrstvy roľníctva, československý národ, pozemková 
reforma, roľnícke družstvo

Abstract: The paper provides a brief overview of activities of the Slovak politi-
cian Vavro Šrobár within the context of the development of the Slovak agrarian 
movement until 1922. Formation of the movement was associated with the 
magazine Hlas (Voice), which began publication thanks to the editors V. Šrobár 
and P. Blaho, in Skalica in mid-1898. From among the authors of the monthly 

a  group of young Slovak intellectuals was created, called the Hlasists, which 
adhered to modern, democratic principles of the arrangement of the public-
social life in accordance with the principles of the philosopher and politician 
T. G. Masaryk. It basically formed a parallel with European and especially with 
the Czech liberal-progressivist movement, directed against conservative anach-
ronism. V. Šrobár, who headed the Hlasists group, put himself and the group 
into the role of an interpreter involved in the interests of the largest group 
among the Slovaks in Hungary, i.e., small and middle peasantry. He also be-
came a member of the main political subject of the Slovaks, the Slovak National 
Party, while creating a separate agrarian stream in the party. Together with dr. 
Milan Hodža, they aimed to involve the Slovak peasantry, to build a separate 
subject and seek its alliance with the Czech Agrarian Party. This agrarian stream 
was the main pioneer and supporter of the idea to form a  common state of 
the Czechs and Slovaks. After the establishment of the Czechoslovak Republic 
in October 1918, V. Šrobár as a major supporter of Czecho – Slovak unity, in-
cluding the idea of a single Czechoslovak nation, became a member of the Gov-
ernment of the Czechoslovak Republic and in Slovakia became Man No. 1, the 
Minister for Administration of Slovakia. The paper illustrates the political de-
velopments in Slovakia in the new Czechoslovak Republic with an emphasis on 
efforts of V. Šrobár put on the emergence of the Slovak agrarian political subject 
and its merger with the Czech one, which happened at the end of June 1922 by 
the emergence of the common Republican Party of the Czechoslovak Peasants and 
Small Farmers.

Keywords: agrarian movement, the layers of the peasantry, Czechoslovak na-
tion, land reform, agricultural cooperative.

Slovenské agrárne hnutie je spojené s činnosťou politika a štátnika Vavra 
Šrobára vlastne už od čias svojho zrodu na sklonku 19. storočia. Obsah prí-
spevku venujeme stručnému prehľadu aktivity tohto politika na pozadí vývo-
ja agrárneho hnutia, až do prechodu podstatnej časti stúpencov slovenského 
agrarizmu do českej agrárnej strany a vytvorenia spoločného politického sub-
jektu, Republikánska strana československého roľníckeho a  maloroľníckeho ľudu,  
koncom júna 1922. 

Svedectvom skutočnosti, že sa MUDr. Vaavro Šrobár, ešte ako mladý lekár, 
zapojil do úlohy tlmočníka záujmov najpočetnejšej skupiny z  radov Slovákov 
v Uhorsku, t.j. drobného a stredného roľníctva, je časopis Hlas. Tento mesačník, 
ktorý začal vychádzať v Skalici v polovici roka 1898, obsahom svojich článkov 
oslovil a aktivizoval časť mladých slovenských intelektuálov. Okolo časopisu sa 
tak v slovenskom národnopolitickom hnutí tvorí skupina, známa ako hlasisti,  



- 138 - - 139 -

Právo v priestore a čase Právo v priestore a čase

ktorá sa hlási, napriek diferencovanému filozofickému či konfesionálnemu pre-
svedčeniu a  názorom jednotlivcov, k  moderným,  demokratickým princípom 
usporiadania verejno-spoločenského života. Svojou ideovo-politickou orientá-
ciou aktivita hlasistov tvorila vlastne paralelu s európskym liberálno-pokrokár-
skym hnutím, zameraným proti konzervatívnym prežitkom. Pri zostavovaní 
programu Hlasu, sa v  jeho obsahu dostala do popredia Šrobárova koncepcia, 
opierajúca sa zväčša o zásady masarykovského realizmu. Hoci sa z 19 bodov, 
proklamovaných T. G. Masarykom, ktoré si Šrobár ako jeho verný žiak a ctiteľ, 
zaznačil počas rozhovoru s ním v Bystričke pri Martine 4. augusta 1897, sa síce 
do programu dostalo len päť známych zásad, išlo pritom o základné smernice.

Jednou z dôležitých foriem aktivity hlasistov, ktorá smerovala hlavne me-
dzi drobný roľnícky ľud, bolo vzdelanostné pôsobenie a  výchova formou vy-
dávania poučných i  zábavných kníh a  ich kolportácie či zakladania ľudových 
knižníc. Ale tiež prednáškovou činnosťou, na ktorej sa aktívne podieľal tiež sám 
V. Šrobár. Na druhé miesto Šrobár kládol politické pôsobenie, pričom toto malo 
dosť všeobecnú a veľkej časti národa dosť nezrozumiteľnú a tým i málo príťaž-
livú podobu. Základným východiskom politickej línie slovenského národného 
hnutia sa mala stať koncepcia Jána Kollára a nie Ľudovíta Štúra. Od toho sa 
odvíjala aj tretia časť programu, venovaná česko-slovenským vzťahom.Vedno 
s presadzovaním kultúrnej jednoty českých krajín a Slovenska program presa-
dzoval myšlienku československého národa s  dvoma nárečiami, pričom rieše-
nie jazykovej otázky odkladal na neskoršie obdobie. Štvrtá časť programu bola 
venovaná práci na národohospodárskom poli, popri sledovaní údajov o  hos-
podárstve hlavne realizácii myšlienok svojpomoci. Piata časť sa venovala práci  
v literárnej oblasti.1 

Vyostrenie sporov medzi hlavnými redaktormi a  vydavateľmi Hlasu, 
P. Blahom a V. Šrobárom, sa napokon skončilo roku 1903 prevzatím redakcie 
Šrobárom a jej presťahovanie do Ružomberka. Ním redigovaný Hlas a propagá-
cia radikálnejšieho smeru, narazili na neprekonateľný odpor, v dôsledku čoho 
ku koncu roku 1904 prestal vychádzať. Aj napriek krátkemu trvaniu časopisu 
a viacerým neujasnenostiam, program hlasistov v  ich dobove primeranejšom 
prístupe k národnej a spoločenskej práci, predstavuje nesporný prínos. 

Zrejme pod vplyvom hlasistov, si aj od Šrobára o 11 rokov mladší začínajúci 
slovenský politik – národohospodár Milan Hodža uvedomuje potrebu „drobnej 
práce“ medzi slovenským roľníctvom. Nesúhlas s viacerými konzervatívnymi 
prvkami politiky vedenia Slovenskej národnej strany (SNS), menovite v týchto 
otázkach, dával Hodža najavo ešte ako študent na sklonku 19. storočia, práve 
na stránkach časopisu Hlas.

1 Bližšie pozri: Hlas, č. 1, s. 1 – 2. 1. 7. 1908.

Požiadavku prerodenia SNS na stranu „roľníckej demokracie“ Hodža po-
tom presadzoval najmä od septembra 1903, kedy vyšlo prvé číslo jeho Sloven-
ského týždenníka. Hoci si v slovenskom roľníckom hnutí postupne upevňuje 
popredné miesto M. Hodža, nepovažuje sa v  ňom za jediného priekopníka. 
Nezabúda oceniť význam skupiny mužov, ktorí: „vykonali za prebudenie náro-
da i pri výchove ľudu užitočnú prácu.“ Pritom je z tejto skupny na prvom mieste 
uvedené meno „Dr. V. Šrobár,“ až po ňom nasledujú „F. Juriga, F. Skyčák, A. Šte-
fánek, Dr.  Ľ.  Medvecký, J. G. Tajovský.“2 Na tomto mieste na vrub V. Šrobára 
Slovenský týždenník lichotivo poznamenáva: Aj „náš generál“ patril k tým, ktorí 
považovali za potrebné programovo a  organizačne prebudovať Slovenskú národnú 
stranu na roľníckych základoch. Túto skutočnosť potvrdzuje aj obsah listu V. Šro-
bára z 29. januára 1908 F. Votrubovi zo segedínskeho väzenia, kde si odpykával 
trest za „protištátny čin,“ v Ružomberku r. 1906. V liste píše: „Hodžu a sloven-
ských poslancov sa spýtajte, či ešte nejdú organizovať slovenskú stranu? Vyhotovu-
jem program slovenskej sedliackej strany. Lebo program terajší je nedostatočný, úzky, 
neeurópsky.“3 Do praktickej politiky pritom Šrobár podstatnejšie nezasahoval.

Aj keď pri Hodžovom výpočte priekopníkov agrárneho hnutia na prvom 
mieste stojí Vavro Šrobár, prekvapivo tam absentuje meno dr. P. Blahu, a prá-
ve jemu patrí prvé miesto medzi politikmi, ktorí už v  1. desaťročí 20. storo-
čia začali realizovať idey roľníckeho hnutia „zdola,“ roľnícky ľud kultúrne pre-
búdzať a  budovať jeho hospodárske organizácie. K  zjednocovaciemu procesu 
roľníctva využíval hospodársky časopis Pokrok, ktorý redigoval, ale aj  svoj 
poslanecký mandát. Okrem zakladania roľníckych družstiev od r. 1906 každo-
ročne organizoval roľnícke zjazdy v Skalici na rodnom Záhorí, za účasti zástup-
cov roľníkov z  rôznych končín Uhorska, obývaných Slovákmi, spravidla tiež  
za prítomnosti V. Šrobára.4 

Základňa organizátorov slovenského agrárneho hnutia v  rokoch pred 
1.  sv.  vojnou sa začala rozširovať o  skupnu slovenskej inteligencie, sústrede-
nej okolo časopisu Prúdy. Jej príslušníci sa neskôr stali významnými osobnos-
ťami v  slovenskej politike, najmä v politike agrárnej strany po vzniku česko-
-slovenského štátu. Významné miesto v  tejto skupine, vedno s  J. Slávikom, 
F. Houdkom, F. Votrubom, A. Štefánkom, patrí práve V. Šrobárovi. Svoj ideový 
a praktický program prúdisti stotožnili s programom Hlasu, ktorý považovali  

2 Slovenský týždenník, 14. 08. 1908.

3 ŠIMKOVIČ, A.– VOTRUBOVÁ, Š: Korešpondencia Františka Votrubu. Bratislava 1961, s. 109.

4 Tieto akcie prebiehali spravidla aj za účasti zástupcov roľníkov z českých krajín, menovite blízkeho 
moravského Slovácka, vrátane slováckych hudobných telies, ktoré svojou ľudovou muzikou 
pravidelne spríjemňnovali atmosféru týchto stretnutí. Pozri: MARTULIAK, P.: Stopäťdesiat rokov 
slovenského družstevníctva. Agroinštitút, Nitra, 1995,231 s. ISBN 80 – 7139 – 028 – 3. S. 74.
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za postačujúci i  pre vtedajšiu súčasnosť. Terčom konštruktívnej kritiky prú-
distov bola slabosť slovenskej politiky, najmä po voľbách roku 1910, ktorej sa 
nevyhol ani M. Hodža. Pranierovali hlavne odtrhnutosť ľudu od vodcov. Hľadali 
reálne východisko zo situácie: „Prichodí preložiť pôsobište našej práce ta, odkiaľ 
sme ho nemali oddialiť: do našich dedín, mestčiek, prichodí pokračovať tam, kde sme 
prestali pred štyrmi rokmi...spoliehať sa na vládu od nej čakať nápravu k lepšiemu 
nesmie byť vlastnosťou demokratickej politiky.“5 Základ budúcej slovenskej poli-
tiky videli „v zdravom slovenskom agrarizme“, preto prízvukovali nevyhnutnosť 
budovania hospodárskej organizácie roľníctva. Propagovali zblíženie Skalice 
s Martinom a rozšírenie skalického hnutia na celé Slovensko.6

Ďalším významným aspektom činnosti prúdistov bola cieľavedomá a sys-
tematická propagácia česko-slovenskej vzájomnosti v národnopolitickom hnu-
tí, v  čom opäť nadväzovali na idey Hlasu. Z  hľadiska objasnenia cieľov, úloh 
a  spôsobu ich realizácie bola vrcholným podujatím Prúdov anketa, zorgani-
zovaná krátko pred vznikom 1. svetovej vojny. Autor úvodného slova V. Šro-
bár predznačil už aj jej politický osteň: „Zo snov a fantázie minulosti vylúpilo sa 
zdravé jadro: jednota československého národa... Niet pochyby, že československá 
otázka vstupuje do druhej, novej fázy svojho vývoja. V krátkom čase vyvinie sa 
na prvotriednu politickú otázku v  rámci ríše. (Podčiarkol P. M.) To je však 
odbor činnosti, ktorý sa vymyká z rámca nášho časopisu i našej kompetencie. Je na 
našich predných politikoch, aby sa otázky ujali s porozumením a s nutnou ráznosťou 
a  vytrvalosťou.“7 V  obsahu citátu z  ankety nielen že dominujú názory ideali-
zujúce česko-slovenskú vzájomnosť a jej výsledky pre Slovákov v nadväznosti 
na pôvodnú myšlienku národnej a kultúrnej jednoty dvoch vetiev jedného česko-
slovenského kmeňa. Výrazne dokumentujú tiež skutočnosť, že V. Šrobár sa stal 
prvým slovenským politikom, ktorý v  uvedených otázkach už v  období pred 
1. svetovou vojnou otvorene uvažoval aj o jednote politickej. V ankete pritom, 
nechýbali ani hlasy zdržanlivé a hoci ojedinele, ani kritické ohlasy.

V predvojnovom období sa orientácii na českú politiku v agrárnej sfére za-
čal intenzívnejšie venovať aj Milan Hodža. Menovite sa to začalo prejavovať 
v  preberaní skúseností a  pomoci v  otázkach organizovania siete slovenských 
roľníckych družstiev i pri zakladaní ich centrály, ktorou sa stalo Ústredné druž-
stvo pre hospodárstvo a  obchod (ÚDHO) v  Budapešti, založené 18. februára 
1912 v Budapešti. Spolupráca medzi slovenským a českým agrárnym hnutím 
sa prejavila práve pri riadení tejto centrály, ktorá vznikla z Hodžovho podnetu 

5 Prúdy, r. 7, 1910, č. 8, s. 221.

6 ZUBEREC, V.: FORMOVANIE SLOVENSKÉHO AGRÁRNEHO HNUTIA 1900 – 1918. HČ 20, 1972, 
č. 2, s. 231.

7 Prúdy 5, 1914, č. 9 – 10, s. 397 – 398. (V. Šrobár: Anketa o československej vzájomnosti.)

s poslaním, združovať, organizovať jestvujúce a zakladať nové roľnícke druž-
stvá. Jej obchodným riaditeľom sa v apríli 1913 stal brnenský rodák Karel Sla-
vík, ktorého, ako osvedčeného pracovníka, člena vedenia, vyslala na tento post 
Ústřední jednota českých hospodářskych společenstěv.8

V tom čase sa Šrobár uplatňoval v širších sférach slovenskej politiky aj ako 
člen ústredného výboru SNS. Aj tu sa usiloval presadzovať programové zásady 
Prúdov. Vedno s A. Devečkom založil a redigoval ľudový týždenník Nové časy, na 
stránkach ktorého intenzívne propagovali ideu česko-slovenskej vzájomnosti. 
A. Štefánek sa stal hlavným redaktorom časopisu Slovenský denník, ktorý vychá-
dzal ako programový druh Slovenského týždenníka, vďaka českej finančnej po-
moci, a tak sa prirodzene stala jeho krédom idea česko-slovenskej vzájomnosti. 

Medzi slovenskými a českými predstaviteľmi agrárneho hnutia existovali 
už od roku 1908 tradične čulé osobné styky i na pôde Českoslovanskej jednoty. 
K účastníkom jej pravidelných porád patril aj V. Šrobár.9 Aj napriek tomu, že 
túto aktivitu narušila 1. svetová vojna, spolupráca pokračovala v živej podobe 
aj počas vojny. Hodža sa stýkal s českými poslancami zväčša vo Viedni, Šrobár 
ich navštevoval najmä v Prahe. O výsledkoch týchto návštev svedčí aj príprava 
dokumentu Vyhlásenie českého poslaneckého zväzu, predložené na obnovené ro-
kovanie ríšskeho snemu vo Viedni 30. mája 1917. Bol to V. Šrobár ktorý ešte 
v Prahe presvedčil jedného z jeho hlavných autorov, vodcu českých agrárnikov 
A. Švehlu, aby do  tohto pamätného manifestu začlenil výrok, že sa česká de-
legácia „v čele svojho ľudu bude domáhať zlúčenia všetkých vetví československého 
národa v demokratický český štát, pričom nemožno zabudnúť na vetvu slovensIkú, 
žijúcu v súvislom celku v historickom území českom.“10 Išlo vlastne o formuláciu, 
ktorá po prvýkrát proklamovala požiadavku jednotného štátu Čechov a Slová-
kov na zákonodarnom fóre. Nasledovali viedenské porady slovenských politi-
kov o otázkach vzniku spoločného štátu. Na rokovaniach s českými agrárnikmi 
(F. Staněk, F. Udržal, Sedlák) najmä Šrobár a Hodža, získavali nielen skúsenosti, 
ale aj prísľub úzkej povojnovej spolupráce. Obidvaja zastávali názor, že bude 
potrebné hneď po vzniku republiky začať budovať agrárnu stranu.11 

Slovenské agrárne hnutie a najmä jeho dvaja uvedení politickí predstavite-
lia, bezpochyby zastávali osobitne dôležitú rolu v procese rozpadu monarchie. 

8 MARTULIAK, P.: Stopäťdesiat rokov slovenského družstevníctva. Nitra, Agroinštitút. 1995. 231 s., 
ISBN 80 – 7139 – 028 – 3, s. 76.

9 Tieto spoločné porady každoročne organizoval MUDr. P. Blaho, ako luhačovický lekár, spravidla 
v priestoroch známeho pohostinského zariadenia Slovácka bouda v Luhačoviciach.

10 Slovenský denník, roč. 2., 18. 9. 1919.

11 KRAJČOVIČOVÁ, Natália. K  pôsobeniu agrarizmu na Slovensku. Ministerstvo zemedelstva 
a Slovensko v rokoch 1923 – 1926. HČ, 36, 3, 1988, s. 467.
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S rovnakou aktivitou sa obidvaja usilovali o zrod prvého česko-slovenského štá-
tu, hoci sa potom v tomto procese dostali na rozdielne osudové postate. Šrobár 
v polovici mája 1918 vedie slovenskú výpravu na májové divadelné slávnosti 
v Prahe. Hneď na to došlo k jeho zatknutiu a internovaniu za reč, ktorú prednie-
sol na prvomájovom zhromaždení sociálno demokratického robotníctva v Lip-
tovskom Sv. Mikuláši. Išlo o prvé verejné slovenské politické vystúpenie počas 
vojny, a na ňom mal hlavný prejav dr. Šrobár. V ňom tiež ako prvý, nastoľuje 
radikálnu požiadavku sebaurčenia „pre uhorskú vetvu československého kmeňa.“ 
Internovanie v Cegléde Šrobárovi zrušili okolo 20. októbra 1918 a o necelý týž-
deň sa vydal z Ružomberka na cestu do Prahy, kde sa mu podarilo docestovať 
v dopoludňajšom čase v deň vyhlásenia ČSR pamätného 28. októbra. Dostalo sa 
mu nielen vrelého privítania od dávnych priateľov, ale zároveň, ako jedinému 
Slovákovi (okrem neprítomného M. R. Štefánika), sa mu ušlo tiež miesto v na-
stupujúcej československej vláde.12 

Vďaka dlhoročnej politickej aktivite, presvedčeniu a  postojom bol Šro-
bár pražským kruhom dobre známy ako spoľahlivý politik, osvedčený zástan-
ca a  reprezentant česko-slovenskej jednoty i  spoločnej štátnosti. V  tom čase 
bol v určitých kruhoch považovaný „celkom zreteľne za záhadný typ hotového už 
Čechoslováka,“ za ktorého ho už vtedy všeobecne označuje napr. aj publicista 
F.	 Peroutka.	 A  toto	 hodnotenie	 Šrobára	 navyše	 dopĺňa	 o  dobové	 porovnanie	
s Hodžom: „ V srovnání s nim je i Hodža r. 1918 teprve Slovák, který podle svého 
nejlepšího přesvědčení a ze všech nejlepšich sil k českoslovenstvi spěje. Ale Šrobár je 
už hotový Čechoslovák. Co se má sloučit, sloučilo se v nem již. Prostě mu už není dáno 
chápat separátní slovenské stanovisko.“13 

Ako osvedčený a  dôveryhodný reprezentant československej jednoty 
a  bezpečná záruka spoločnej štátnosti, Šrobár získal teda aj prioritné posta-
venie z  radov politikov, zastupujúcich Slovensko na najvyšších postoch vzni-
kajúceho československého štátu. Vo funkcii člena predsedníctva Národného 
výboru v Prahe bol 4. 11. 1918 poverený týmto orgánom vytvoriť kvázi dočas-
nú „minivládu pre Slovensko“ s poverením, vyhlásiť na území Slovenska v mene 
tejto minivlády, do ktorej mu boli pridelení P. Blaho, Ivan Dérer a A. Štefánek, 
vznik Československej republiky. Ihneď sa vypravili na Slovensko, kde na veľ-
kom zhromaždení občanov Záhoria, hneď za riekou Moravou, v Skalici 6. no-
vembra V. Šrobár poprvýkrát na Slovensku, vyhlásil Československú republi-
ku.14 V  dôsledku súdobých podmienok misia tejto vlády na Slovensku svoju 

12 ŠROBÁR, V.: OSVOBODENÉ SLOVENSKO. Sväzok prvý. Praha, ČIN, 1928, s. 187 – 192.

13 PEROUTKA, F.: BUDOVÁNÍ STÁTU. I. Praha 1991, 442 s. ISBN 80 – 7106 – 040 – 2, s.259.

14 ŠROBÁR, V.: „OSVOBODENÉ SLOVENSKO“ PAMäTI Z ROKOV 1918 – 1920. Zväzok prvý. Praha, 
1928, s. 205.

ďalšiu úlohu, vymaniť krajinu z mocenského područia Budapešti, z pochopiteľ-
ných príčin nemohla splniť. Zanikla onedlho v čase, keď Národný výbor v Prahe 
dňa 13. novembra oktrojoval ústavu, podľa ktorej sa NV rozšírením pretvoril 
na Národné zhromaždenie a  na jeho zasadnutí o  deň neskôr bola vyhlásená 
republikánska forma československého štátu, T. G. Masaryk bol NZ zvolený za 
prezidenta a bola ustanovená vláda republiky na čele s dr. K. Kramážom. V. Šro-
bár sa stal automaticky členom parlamentného Klubu slovenských poslancov 
a zároveň ministrom zdravotníctva Kramářovej vlády. Dňa 7. decembra 1918 
ministerská rada prijala uznesenie o vymenovaní Vavra Šrobára do funkcie Mi-
nistra s plnou mocou pre správu Slovenska. Zákon č. 64/1918 Zb. o mimoriad-
nych opatreniach na Slovensku bol v NZ ČSR prijatý o tri dni neskôr a tak na 
zklade § 14 tohto zákona bol touto funkciou oficiálne poverený 11. decembra 
1918.15 Súčasne bolo do jeho ministerského úradu vládou schválených jedenásť 
referentov z radov poslancov. Ešte večer tohto dňa Šrobár odcestoval i s refe-
rentmi na Slovensko, aby prevzal a zabezpečil jeho dočasnú správu. Sídlom sa 
tak hneď 12. decembra 1918 mohla stať Žilina. Bez ohľadu na to, že v pravom 
zmysle slova išlo len o dekoncentrovaný orgán, závislý od pražskej vlády, sa dr. 
Vavro Šrobár stal na Slovensku politikom číslo 1.16 Bolo mu prisudzované po-
stavenie neobmedzeného diktátora, ktorý titul mu vo svijich riadoch uvádza 
nielen známy súdobý publicista F. Peroutka, ale sa k tomu vo svojich pamätiach 
i  sám priznáva.17 Vzhľadom k  vykonávaniu nesmierne rozsiahlej agendy mal 
splnomocnený minister k dispozícii úradníkov vyčlenených z jednotlivých mi-
nisterstiev. Títo spolu s vládnymi referentmi v žilinskom sídle tvorili Úrad mi-
nistra pre správu Slovenska (ÚMPS).18

Napriek vážnym úlohám a problémom, ktoré ho očakávali, jeho politický 
súputník, a pri tom vlastne jeho osobný rival, M. Hodža, mal v tom čase omno-
ho nevýhodnejšie postavenie. Ako zástupcovi československej vlády v Budapeš-
ti, na ktorom poste v polovici novembra vystriedal E. Stodolu, niesol zodpoved-
nosť za osudy územia Slovenska, z ktorého sa usiloval, bez použitia hrubej sily 

15 Pozri: BEŇA, Jozef: K trom ústavnoprávnym počinom Vavra Šrobára. In: PEKNÍK, M. et al.: Dr. Vavro 
Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník, Ústav polit. vied SAV, VEDA, Bratislava 2012, 
826 s. ISBN 978 – 80 – 224 – 1210 – 0, s. 641. 

16 URBANOVÁ, K.: Vznik Ministerstva pre správu Slovenska.HČ XIX, 1972, č. 2, s. 214.

17 Pozri: ŠROBÁR, V,: Osvobodené Slovensko...s. 364 – cit.: „Dňa 10. decembra v utorkovom zasedaní 
prijatý bol v  Národnom zhromaždení s  veľkým oduševnením...zákon číslo 64 o  usporiadaní štátnych 
poriadkov na Slovensku. Dr. Ján Herben gratuloval mi ako diktátorovi Slovenska.“ Pozri k tomu bližšie 
tiež: BEŇA, J.: K trom ústavnoprávnym počinom Vavra Šrobára... c. d., s. 649 – 650.

18 V  dobových dokumentoch úradnej proviniencie sa tento orgán spravidla označuje vecne 
nesprávnym názvom ako „Ministerstvo s plnou mocou...“, čo prevzala aj súdobá historiografia.
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či krviprelievania, predovšetkym diplomatickými vyjednávaniami s Jászym, až 
do doručenia rozhodnutia medzinárodnej rozhraničovacej komisie, vystrná-
diť čo najvac maďarského vojska a úradníctva. Robil to aj za cenu dočasných 
kompromisov či ústupkov, dokonca i v otázke územia krajiny, ktoré funkčne, 
v  prospech záujmov svojej vlády využívala maďarská publicistika. Tento po-
stup Šrobár, hoci potom i s odstupom rokov, využíval v osobných politických  
súbojoch s Hodžom.19 

V. Šrobára vo funkcii ÚMPS očakávali mnohé zložité úlohy a  problémy, 
ktoré si vyžadovali naliehavé riešenie. Okrem vojnových stôp situáciu najviac 
sťažovali spomenuté ťažkosti, spojené s vyčleňovaním sa Slovenska z Uhorska. 
Po ich prekonaní sa vynorili nové, ktoré vyvrcholili na jar 1919 príchodom in-
tervenčných vojsk maďarskej, teraz Červenej armády. V porovnaní so západ-
nými oblasťami štátu, na prevažne poľnohospodárskom Slovensku vyvstávali 
omnoho naliehavejšie ekonomicko-sociálne úlohy a problémy, ktoré očakávali 
na vyriešenie slovenskú vládu a osobitne predstaviteľov agrárneho hnutia. 

Vedno s  riešením vážnych aktuálnych otázok štátnej správy a  riadenia 
jednotlivých sfér hospodárskeho a  spoločensko života na Slovensku, venoval 
V. Šrobár osobitnú pozornosť agrárnej politike. Od prvých dní vo funkcii pred-
staviteľa slovenskej vlády bolo jeho snahou, podchytiť základné vrstvy roľníctva 
na slovenskom vidieku, vybudovať širokú sieť roľníckych organizácií s cieľom, 
spojiť ich do jednotného politického subjektu – agrárnej strany – založenej na 
platforme československej jednoty s idológiou o jednotnom československom 
národe. Často si pritom neuvedomoval alebo nebral na vedomie, že pre splne-
nie tejto úlohy v agrárnom hnutí na Slovensku v novovzniknutej ČSR neboli 
zatiaľ predpoklady a podmienky. Väčšina politických predstaviteľov, čo sa pri-
rodzene vzťahovalo i na členstvo, bola v značnej miere zmätená náročným, až 
nezrozumiteľným teoretizovním V. Šrobára v nacionálnej otázke.20 Absolutne 
neochvejné československé stanovisko s nim v tom čase zdieľala len skupinka 
spravidla starších politikov (P. Blaho, M. Bella, Ľ. Okánik, Š. Roháček). 

Vznik ČSR podstatne urýchlil kryštalizáciu politického života na Sloven-
sku. Hoci Martinskú deklaráciu zastrešovala ešte SNS, v  jej vnútri sa zosku-
povali tri výraznejšie prúdy, smerujúce k  organizačnému osamostatneniu. 
Narastaniu týchto snah napomáhal príklad straníctva v českých krajinách, ale 
zároveň aj záujem českých politických strán rozšíriť hranice svojho vplyvu na 
celé územie republiky. V  tomto smere najďalej pokročili sociálni demokrati, 
keď na sklonku roka 1918 došlo na zjazde v Prahe k zlúčeniu slovenskej časti  

19 Pozri napr.: ŠROBÁR, V.: Osvobodené Slovensko... s. 299 – 328.

20 ZUBEREC, V.: Čechoslovakizmus agrárnej strany na Slovensku v  rokoch 1919 –  1938. HČ 27, 
1979, č. 4, s. 518.

s  českou do jednotnej Československej sociálnodemokratickej strany. Okrem 
sociálnej demokracie, ktorá sa odzačiatku až do svojho zjazdu v Lipt. Mikuláši 
25. decembra 1918, ktorý rozhodol o zlúčení s českou, formovala samostatne, 
sa od SNS oddelilo ako prvé, katolícke krídlo. Z tejto časti sa 19. decembra 1918 
v Žiline vytvorila Slovenská ľudová strana (SĽS) na čele s A. Hlinkom. Aj keď 
predstavitelia agrárneho hnutia mohli nadväzovať na spomenuté predvojno-
vé snahy, zrod vlastnej agrárnej politickej strany v podmienkach Slovenska bol 
omnoho zložitejší. Vavro Šrobár sa už v čase preberania najvyššieho vládneho 
postu v krajine sa musel rozhodnúť, ktorý poltický prúd sa stane oporou pre 
jeho ďalšie účinkovanie. Jeho tradičné miesto a úlohy, ktoré plnil v slovenskej 
politike pred 1. sv. vojnou či v čase vojny, ale aj povesť muža 28. októbra a celko-
vá vtedajšia situácia na Slovensku, predurčovali jeho spojitosť so slovenským 
agrárnym hnutím. Vzhľadom na jeho jednoznačný postoj k česko-slovenským 
vzťahoch si existenciu slovenského agrárneho politického subjektu, pochopiteľ-
ne, nedokázal predstaviť bez úzkej zviazanosti s českým v jednej strane.

Prístup k poľnohospodárskemu obyvateľstvu, bolo treba hľadať cestou rie-
šenia jeho najpáľčivejších problémov v hospodársko-sociálnej sfére. Túto sku-
točnosť, nevyhnutnú aj v ostrom konkurenčnom zápase s ďalšími silnými poli-
tickými partnermi si minister Šrobár jasne uvedomoval vedno s činiteľmi druhej 
slovenskej vlády vo svojom žilinskom sídle, ktoré potom 2. februára 1919 prešlo 
do Bratislavy. ÚMPS prevzal aj organizáciu správy poľnohospodárstva z býva-
lého Uhorska. V  Žiline bol pri tomto úrade zriadený Zemedelský referát (ZR), 
ktorý nadviazal priamo na pôsobenie bývalej žilinskej expozitúry uhorského 
Ministerstva orby. Podliehali mu župné hospodárske a lesné inšpektoráty, lesné 
úrady a správy, ale aj hospodárske školy a výskumné stanice, vodohospodárske 
úrady i štátni zverolekári. Pôvodná štruktúra organizácie správy poľnohospo-
dárstva na Slovensku sa týmto takmer nezmenila.21 

Na prelome rokov 1918 –  1919 bol V. Šrobár mimoriadne zamestnaný, 
menovite organizáciou verejnej správy Slovenska a  navyše dokončovaním 
očisty krajiny od maďarských ozbrojených zložiek a  úradníckeho aparátu. 
Naproti tomu Milan Hodža, ktorý bol v  druhej polovici decembra odvolaný 
z  diplomatickej misie v  Maďarsku, sa mohol dostatočne venovať budovaniu 
agrárnej strany. Bolo tomu tak, pravda, po dohode so Šrobárom, pričom pod 
časovým tlakom, najmä z obáv pred konkurenciou ľudovej strany pri aktivizácii  

21 Zemedelský referát v  Žiline ostal v  tom čase (po zániku prešovskej expozitúry) ako jediný 
nástupca  podobných predprevratových orgánov pre územie celého Slovenska. Počet pracovných 
úsekov ZR sa postupne rozšíril zo šiestich na 18 odborov (do konca roku 1919), ktoré mali 23 
oddelení. Vedúcim referátu sa stal známy predstaviteľ agrárneho hnutia skúsený roľnícky 
aktivista, organizátor, dr. P. Blaho.
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a  získavaní roľníctva. Hodža horlivo získava aktivistov z  radov stoviek osob-
ností slovenského vidieka, ktorí pristupujú k zakladaniu prvých roľníckych or-
ganizácii, vrátane centrálnych, už na samom prahu roka 1919. Začali úsekom 
tradičnej formy vidieckej svojpomoci, družstevníctvom.

Vznikom ČSR a rozchodom s Budapešťou ostali početné roľnícke družstvá 
jednotlivých druhov na Slovensku bez vlastnej centrály, preto bolo prvoradou 
úlohou založenie ústredného orgánu, ktorý by zastrešil širokú sieť roľníckych 
družstiev v krajine.22 Hodžovu iniciatívu v tomto smere, s ktorou vyšiel už kon-
com decembra, podporili všetky staré predvojnové družstvá, pričom šesť z nich 
1. januára 1919 spísalo „zakladačný prospekt“, obsahujúci výzvu na založenie 
nového slovenského ústredia.23 S  ústretovými opatreniami voči  tomuto pro-
cesu vychádzala česká strana. Ústřední jednota českých hospodářskych druž-
stev už v decembri 1918 poskytovala prax viacerým slovenským družstevným 
funkcionárom. Títo sa začiatkom januára 1919 vrátili na Slovensko, aby mohli 
získané poznatky využiť pri budovaní družstiev a  ich centrály. Vedno s  nimi 
pražská družstevná centrála vyslala na pomoc Slovensku siedmich svojich skú-
sených pracovníkov, vrátane bývalého predstaviteľa ÚDHO v Budapešti, K. Sla-
víka odborne, technicky i organizačne pripraviť pôdu pre založenie slovenskej 
družstevnej centrály.24 

Zakladajúce valné zhromaždenie Ústredného družstva sa uskutočnilo 
23.  januára 1919 v  Žiline. Zhromaždeniu, za skromnej účasti delegátov hos-
podársko-úverných a  potravných družstiev z  Považia, Turca, Liptova a  Hor-
nej Nitry predsedal M. Hodža. Rokovania sa zúčastnili tiež zástupcovia českej 
centrály. Za riaditeľa bol zvolený Karel Slavík.25 Trvalým sídlom Ústredného 
družstva sa o dva dni po jeho založení stala Bratislava, ktorá sa o krátky čas 
stala hlavným sídelným centrom Slovenska. Prvoradým úsilím ÚD bol uviesť do 
chodu družstvá, ktoré predtým patrili k slovenskému ústrediu a mohli byť hneď 
nápomocné pri zásobovaní obyvateľstva. Dôležitá úloha očakávala predstavi-
teľov ÚD pri rokovaniach so zástupcami maďarských družstevných centrál.  
 

22 Išlo nielen o  družstvá, ktoré boli pri pri slovenskej centrále ÚDHO, ale tiež 648 potravných 
družstiev, združených v budapeštianskej centrále HANGYA, 246 úverných družstiev, spojených 
s  maďarskou centrálou OKH v  Budapešti a  rad ďalších. –  Slovedský národný archív (SNA) 
Bratislava, f. F. Houdek, III/4, i. č. 3, šk. 13. 

23 CAMBEL, S.: Štátnik a národohospodár MILAN HODŽA 1878 – 1944. VEDA vyd. SAV, Bratislava, 
2001. 233 s. ISBN 80 – 224 – 0669 – 4, str. 71.

24 CAMBEL, S.: Štátnik a národohospodár MILAN HODŽA..., s. 7

25 SNA, fond F. Houdek, sign. III/4, i. č. 62, šk. 24. 
 MARTULIAK, P.: Stopäťdesiat rokov slovenského družstevníctva... s. 87.

Postupne sa vplyv centrály mohol rozšíriť na ostatné družstvá, po celej krajine. 
Len do konca roku 1919 sa k ÚD pričlenilo 997 spolkových subjektov.26

Zásluhou iniciatívy M. Hodžu sa dňa 26. januára 1919 sa stretli popred-
ní predstavitelia agrárneho hnutia z oblasti Turca na rokovaní v Turčianskom 
Sv. Martine, na ktorom boli položené základy organizácie – Slovenská roľnícka 
jednota (SRJ) v  uvedenom regióne. Za jej predsedu bol zvolený Ján Duchaj, 
veľkostatkár z Blatnice.27 

V záujme budovania organizácie SRJ Hodža a  jeho aktivisti organizovali 
podobné roľnícke zhromaždenia v mnohých väčších sídelných centrách po ce-
lom Slovensku. Hodža nemal za cieľ zakladať osobitnú politickú stranu podľa 
Šrobárových predstáv, „zhora“, ale spravidla postupom „zdola“, t.j. získavaním 
širokých vrstiev roľníckeho obyvateľstva, čo bolo spravidla spojené s prísľubom 
uspokojenia ich základných potrieb, menovite hladu po pôde. Oporou SRJ na 
slovenskej dedine sa stávali miestne organizácie, Roľnícke besedy (RB). Budo-
vanie popularity, vedno so sľubmi výhod pri masovom zakladaní roľníckych be-
sied, najmä v otázkach prídelu pôdy, na vidieku často viedlo k rušnej, chaotickej 
situácii. Netrpezlivosť chudobnejších vrstiev vidieckeho obyvateľstva, ktoré 
vstupovali do RB často z dôvodu blízkej vidiny pridelenej pôdy, začala prerastať 
do spontánnych živelných akcií, neraz dochádzalo k pokusom o svojvoľnú par-
celáciu pôdy, najmä pasienkov. Podobné javy súčasne komplikovali postavenie 
a prácu štátnych úradov, na čo musel V. Šrobár z postu svojho úradu adekvátne 
reagovať. A tak nielen rozdielnosť názorov na zásady a formy budovania agrár-
nej strany na slovenskom vidieku, ale aj postup Hodžu pri budovaní roľníckych 
organizácií, prispievali k vyostrovaniu sporov medzi nimi. Svedectvom vyhro-
tenej situácie sa stala dokonca sťažnosť V. Šrobára, adresovaná ministrovi vnút-
ra A. Švehlovi, v ktorej ho žiada zabrániť M. Hodžovi, ako tajomníkovi minister-
stva vnútra, pokračovať v uvedenej činnosti.

Vavro Šrobár, zrejme aj v snahe čeliť a predchádzať možným výbuchom ne-
spokojnosti, ale i s ohľadom na ďalšie špecifické problémy na slovenskom vidie-
ku, pristupuje k vydávaniu osobitných naliehavých nariadení, platných pre úze-
mie Slovenska, ktoré mali utíšiť, stabilizovať situáciu medzi roľníctvom a získať 
si jeho náklonnosť. Boli vydané ešte v čase do prijatia zákonov o pozemkovej 
reforme, o charaktere ktorých sa v tom čase búrlivo rokovalo rokovalo na pôde 
parlamentu. Väčšina z nich bola uverejnená v periodiku Úradné noviny č. 11, 
zo dňa 12. apríla 1919. Prvý z týchto, hoci menej známych opatrení, reagoval 
na skutočnosť, že veľká časť bývalých zemepánov či veľkostatkárov, ktorí boli 

26 SNA, f. F. Houdek, sign. III/4,i. č. 203, šk. 14.

27 Slovenský týždenník, r. 17, č. 5, 31. 1. 1919, s. 1.
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vlastníkmi pôdy na území Slovenska, žila už mimo jeho teritória a hrozilo, že 
ich pôdu nebude mať kto obhospodarovať. V dôsledku toho mohol nastať chaos, 
pokles produkcie a následne ohrozenie zásobovania obyvateľstva. Tomuto sta-
vu malo zamedziť Šrobárovo Nariadenie č. 67/1919 (2944 pres.) O zabezpečení 
zemedelskej výroby, vydané 11. apríla 1919. Ďalší vývoj potvrdil opodstatnenosť 
tohto dokumentu z hľadiska racionality a udržiavania poriadku pri hospodáre-
ní na slovenskom vidieku. 

Ďalše zo série Šrobárových opatrení – Nariadenie č. 68/1919, O používaní 
a úprave pastvín, z 11. apríla 1919 – prikazovalo majiteľom pasienkov, spra-
vidla zemepánom, dať pôdu ktorú sami neužívali, za primeraný poplatok do 
prenájmu tým, ktorí boli odkázaní na jej využívanie alebo pasienkovým spolo-
čenstvám. Nariadenie určovalo aj formu a spôsob uzavretia dohody ohľadom 
náhrady medzi vlastníkom a užívateľmi pasienkov. 28 Hoci Šrobárove nariade-
nia a opatrenia, ktoré z nich vyplývali, boli prijaté ako prechodné, v praxi prežili 
aj celú prvú republiku. Viaceré z  nich sa na slovenskom vidieku potom prie-
bežne realizovali v  kontexte s  uplatňovaním zákonov  o pozemkovej reforme 
prijatých NZ v rokoch 1919 -1920 (záborový už 16. 4. 1919, následne prídelový, 
náhradový a úverový).29

Pomocnú ruku pri budovaní Slovenskej roľníckej jednoty či jej organizácií, 
pohotovo poskytla Česká strana agrárna. V radoch jej čelných kruhov kolova-
la myšlienka rozšíriť pôsobnosť strany na Slovensko, vytvorením akejsi jej po-
bočky. Tak už vo februári 1919 vyslalo jej ústredie na Slovensko svojho člena 
Františka Seďu, ktorý sa onedlho stal ústredným tajomníkom SRJ. Osobitnou 
aktivitou je známy aj ďalší z predstaviteľov tejto strany, Jozef Zadina. Najprv 
pôsobil ako tajomník Zemedelského referátu Šrobárovho ÚMPS, neskôr vo funk-
cii prednostu Ministerstva poľnohospodárstva. SRJ si aj s ich podporou naďa-
lej s úspechmi posilňovala svoje pozície medzi slovenským roľníctvom, aj keď 
niektoré spomenuté problémy pri budovaní organizačnej siete pretrvávali. Prvé 
celoslovenské valné zhromaždenie SRJ sa konalo v  T. Sv. Martine 13. marca 
1919, za účasti českých agrárnych činiteľov. Zjazd prijal správu o existencii 140 

28 Nariadenie sa pritom stalo pre vrstvy roľníctva, hlavne v pasienkárskych oblastiach na Slovensku, 
mimoriadne aktuálnym a  stretlo sa so širokou podporou. Nadväzovalo tiež na staršie tradície 
spoločného užívania pasienkov, sankcionovaného aj uhorským zákonom č.  X/1913, ktorý 
nariaďoval uhorským užívateľom pasienkov založiť pasienkové družstvo. Okrem pasienkov, 
ktoré obce či pasienkové spoločenstvá, vrátane družstiev, preberali do prenájmu, veľkú časť z nich 
potom následne tiež získavali do vlastníctva v rámci pozemkovej reformy.

29 Pozri napr.: Zákony o  pozemkovej reforme. In:  MARTULIAK, P.: Vývoj poľnohospodárstva na 
Slovensku v dvadsiatych rokoch. Úvodná historická štúdia knižnej publikácie(str. 37 – 129): Anna 
Káňavová: Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov 1918 – 1945. C III. Odbor XXIV 1 a. 
Poľnohospodárstvo. Zväzok 1. 772 strán. Matica slovenská. Martin, 1982, str. 66 – 70.

jednôt (či besied) s 11 503 členmi. Za predsedu výkonného výboru Jednoty bol 
zvolený Milan Hodža.30 So záverečnými výsledkami zjazdu Vavro Šrobár určite 
nebol spokojný. Ale tiež ani zástupcovia českých agrárnikov, misia ktorých na 
Slovensku zatiaľ nepriniesla očakávané ovocie, pretože sa Slovenská roľnícka 
jednota stále neodhodlala vyhlásiť za politickú stranu, ktora by sa navyše mohla 
stať zároveň súčasťou českej agrárnej strany. 

Pri rozširovaní rámcového programu organizácie o  politické postuláty 
v nasledovnom období stál M. Hodža, ktorý sa chopil tejto úlohy, jednoznačne 
na stanovisku česko-slovenskej štátnej jednoty. Na rozdiel od Šrobára, ktorý 
výhradne presadzoval stanovisko jednotného československého národa, Hodža 
obhajoval potrebu rešpektovania určitých slovenských špecifík. Rychly spád vý-
voja ďalších vnútropolitických udalostí, ktorý súvisel s posilňovaním pozícií Slo-
venskej ľudovej strany a zvlášť narastania revolučného ľavicového smeru v so-
ciálnej demokracii v súvislosti s boľševickou hrozbou z Maďarska, ktorá v tom 
čase visela nad Slovenskom, nebol priliehavý čas na oslabovanie tradičného po-
litického subjektu -Slovenskej národnej strany. Aj Šrobár začal preto uvažovať 
skôr o jej politickej prestavbe, ako o procese jej ďalšieho politického štiepenia, 
vyčleňovaním sa agrárnej zložky. Postupne sa medzi niektorými agrárnymi po-
litikmi začali pertraktovať názory o nevyhnutnosti rozpustenia SNS a založení 
novej celonárodnej strany. Napokon na porade referentov ÚMPS 28. mája 1919 
sám Šrobár vystúpil s návrhom rozpustiť SNS a namiesto nej „utvoriť stranu me-
nom Republikánska strana. Názov zodpovedá každému. V tejto strane môže byť jed-
no predsedníctvo a potom by mohli byť predsedníctva pre grupu agrárnu,meštiansku, 
remeselníci, kultúrni pracovníci, pokrokári. Tak bude zachovaná jednota a možnosť 
organizácie jednotlivých odtieňov.“31 Rokovanie rozhodlo predložiť návrh zjazdu 
SNS spolu s rámcovým programom novej strany. Ako ukázal ďalší vývoj, osudy 
SNS neboli závislé od uvedeného rozhodnutia. Tieto mal za úlohu riešiť zjazd 
SNS, ktorý sa zišiel 6. augusta 1919. Mal až podozrivo kľudný či skôr rezignač-
ný priebeh, pričom otázky ďalšieho osudu strany ponechal otvorené. Došlo iba 
k zvoleniu komisie, členmi ktorej boli Hodža i Šrobár. Mala za úlohu doplniť 
programové zásady strany a  vypracovať jej organizačný poriadok.32 Komisiu 
zvolal Vavro Šrobár na 30. augusta do Bratislavy, pričom do jej programu v roz-
pore s poverením zaradil rokovanie o vytvorení novej občianskej strany a tiež 
o jej názve ako aj termíne zjazdu. Keď sa agrárna skupina, ktorá mala v komisii 
silné zastúpenie, dožadovala klásť väčší dôraz na roľnícke požiadavky a navyše 

30 ZUBEREC, V.: Príspevok k dejinám vzniku agrárnej strany na Slovensku (1918 – 1921). Historický 
časopis XV. 1967,s. 576 – 577.

31 SNA, f. V. Šrobár, fasc. 38, šk. 6.

32 Slovenský denník 8. 8 a 12. 8. 1919.
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presadzovala tesnejšiu spoluprácu s republikánskou stranou, Matúš Dula sa na 
protest vzdal vedúcej funkcie SNS. Dočasným tajomníkom predpokladanej no-
vej strany sa stal stúpenec agrárneho prúdu Juraj Slávik. Spoločne s Hodžom 
a ďalšími agrárnikmi, mal dopracovať program strany a zvolať jej zjazd. 

Časť skalných stúpencov pôvodného národného programu sa stretla 
v Martine už 9. septembra 1919. Prehlásili, že SNS bude naďalej existovať ako 
strana slovenská, pokroková, demokratická,  všenárodná a  bude sa usilovať 
o  postupné presadzovanie autonómie. Skupina reprezentovaná Slávikom ne-
ustúpila a svoju koncepciu presadila na zjazde v Bratislave v dňoch 14. – 16. 
septembra 1919. Strana tu prijala nový názov Národná republikánska strana 
roľnícka. Názov mal vyjadrovať skutočnosť, že ide o nástupkyňu SNS, ktorá pri-
tom stojí na pozíciách republiky a reprezentuje podstatnú vrstvu nárda, roľníc-
tvo. Predsedom strany sa stal Pavol Blaho. Členmi užšiehu výkonného výboru 
sa stali V. Šrobár i M. Hodža. K strane sa prihlásilo 15 poslancov RNZ, členov 
Slovenského klubu.33 

Základnými organizáciami strany mali byť jednak Roľnícke jednoty (bese-
dy) a  tiež miestne organizácie novovzniknutej Slovenskej domoviny.34 Hoci sa 
viaceré z nich začali onedlho dostávať do vážnych sporov, najmä kvôli spôsobu 
priebehu pozemkovej reformy, stali sa pre vznikajúcu stranu významnou oporou. 

Na rokovaní zjazdu boli prijaté tiež stanovy strany a  jej program. V  po-
litickej a národnej oblasti sa, v zhode so Šrobárovou koncepciou, v programe 
zdôrazňuje: „Sme šátotvornym elementom, vetvou jednotného československého 
národa….“ a v ďalších riadkoch program požaduje: „aby bolo Slovensko privedené 
v  prvom rade na rovný stupeň hospodárskeho, národného, kultúrneho, politického 
a sociálneho vývoja… s pokročilejšími zemiami Československej republiky“.35 

Zároveň sa v programe vyskytuje aj požiadavka zachovania určitej samo-
správy Slovenska, ktorá by mala byť realizovaná prostredníctvom rozšírených 
kompetencií miestnych či župných úradov, čo bolo v súlade s Hodžovou kon-
cepciou. Za základ hospodárskej časti program považuje riešenie roľníckych 

33 ZUBEREC, V.: Príspevok k dejinám vzniku agrárnej strany.. c. d. s. 580 – 581.

34 Slovenská Domovina (SD) vznikla pod vedením P. Blahu 24. augusta 1919 v  Bratislave, ako 
odbočka celoštátnej centrálnej organizácie Československá domovina, so sídlom v Prahe. Blaho 
bol zvolený za predsedu, tajomníkom centrály sa stal Ján Petrovič. Ako uvádza jej rovnomenný 
tlačový orgán: „Slovenská domovina je v prvom rade celoslovenskou reprezentantka poľnohospodárskeho 
robotníctva, domkárov a maloroľníkov. Máme svedectvá o tom, že sa tieto vrstvy prostredníctvom SD 
často obracali so svojimi problémami (prenájom pôdy, včasné, spravodlivé uskutočňovanie pozemkovej 
reformy, nemocenské poisťovanie poľnohospodárskeho robotníctva a pod), na V. Šrobára ako ministra, 
predstaviteľa MPS, neskôr ako poslanca NZ, u  ktorého nachádzajú nielen pozitívne odpovede, ale aj 
výsledky riešenia.“ Slovenská domovina 2, 18. 1. 1920, s. 1 – 2.

35 Slovenský denník 18. 9. 1919 s. 1.

a agrárnych otázok, pričom venuje pozornosť aj ostatným vrstvám národa, vy-
zdvihuje podporu drobného podnikania, žiada zoštátnenie baní a hút, železníc, 
liečebných prameňov.36 Program sa miestami svojim obsahom a charakterom 
dostáva do rozporu aj s vtedajšou vládnou politikou, napriek tomu ho minister 
Šrobár podporil. Hoci v niektorých častiach programu Šrobár pocítil naplnenie 
svojej koncepcie, očakávané vízie ohľadom vytvorenia novej občianskej strany 
na Slovensku, mu výsledkz zjazdu nenaplnili. Strana ktorá bola úplnym lojál-
nym členom vládnej koalície, prijala program, ktorý nebol jej úplne v súlades 
politikou vlády

Novú roľnícku stranu na Slovensku očakávali po ustanovujúcom zjazde 
ešte pestré osudové chvíle. Budovanie organizačnej siete často narážalo najmä 
na truc akcie SNS. Vodcovia SNS si pritom uvedomovali slabosť oklieštenej stra-
ny, mnohí váhali ku komu sa  prikloniť. Nakoniec po vzájomných ústupkoch 
a kompromisoch NRSR i SNS, aj v súvislosti s prípravou na prvé parlamentné 
voľby, dospoli k dohode o zlúčení. A tak na shromaždení v Martine na Nový rok, 
1. januára 1920 bola ustanovená Slovenská národná a roľnícka strana. Do 
volieb išli s jednou kandidátkou pod týmto spoločným názvom. Základné spo-
ločné dokumenty, menovite Manifest k voľbám do NZ v apríli 1920 a program 
NRSR, boli bez podstatnejších rozdielov, čo aspoň navonok svedčilo o ideovo-
-politickej zhode predstaviteľov oboch prúdov. Prehľad o  výsledkoch prvých 
volieb do NZ prináša tabuľka 1.

36 Pozri: Program Národnej demokratickej strany roľníckej. Bratislava 1919; In: HARNA, J. – LACINA, 
V.: Politické programy českého a slovenského agrárního hnutí 1899 – 1938..., s. 87 – 92.
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Tabuľka 1 Prehľad o  voľbách do poslaneckej snemovne a  senátu NZ ČSR 
v apríli 1920 s výsledkami za prvé tri najsilnejšie politické strany 37

VOĽBY1920 
Počet hlasov

Repubilkánska 
strana demokr. 

Venkova, na 
Slov. – Sloven-

ská národná 
a roľnícka strana

 ČSDRS

Českosl. strana 
lidová, na Slov. 

– Slov. ľud. 
strana

Súčet odo-
vzdaných 
platných 

hlasov
Podiel 

v %
Počet 

hlasov
Podiel 

v %
Počet 

hlasov
Podiel 

v %
Počet 

hlasov

ČSR
Senát 530 388 14,5 1 466 958 40,1 622 406 17,0 5 226 811

PS 603 618 14,2 1 590 520 37,4 699 728 16,4 6 200 032

Čechy
Senát 379 265 19,7 690 099 35,8 175 807 9,1 2 935 931

PS 424 236 19,6 191 844 34,2 191 844 8,6 3 412 452

Morava Senát 151 123 17,6 278 878 32,4 256 093 29,8 1 238 196

Sliezsko PS 179 382 17,8 272 495 31,6 272 495 27,1 1 446 389

Slovensko
Senát 181 289 20,7 497 981 56,9 190 506 21,8 1 052 684

PS 242 045 23,8 235 389 50,2 235 389 23,1 1 341 191

Turčiansky 
Sv. Martin

Senát 77 711 24,6 145 056 46,0 92 564 29,4 327 262

PS 60 643 29,7 87 383 42,7 52 539 25,7 211 011

Liptovský 
Sv. Mikuláš

Senát 41 875 19,8 112 078 53,1 57 118 27,1 211 071

PS 24 935 23,5 57 005 53,8 22 081 20,8 106 075

Prešov
Senát 36 864 28,1 64 614 49,3 28 541 21,8 140 269

PS 50 863 30,2 75 060 44,6 50 863 23,1 180 223

Nové 
Zámky

Senát 24 839 11,4 176 233 80,9 12 283 5,6 374 082

PS 16 836 20,3 46 471 56,0 14 221 17,1 304 178

Trnava PS 40 777 22,2 79 896 43,6 60 062 32,7 191 550

B. Bystrica PS 26 685 17,3 77 192 50,1 47 611 31,0 153 948

Košice PS 21 306 18,0 87 334 73,9 – – 194 206

37 Tabuľka je zostavená podľa údajov: Československá statistika. Sv. 1, řada I (Volby, sešit 1). Volby 
do Národního shromáždení v  dubnu roku 1920 a  Všeobecné volby do obecních zastupitelstev 
v Čechách na Moravě a ve Slezsku v červnu roku 1919. Praha: SÚS, 1922, s. 20 – 21.

Ako o tom svedčia údaje tabuľky, výrazným víťazom volieb do obidvoch komôr 
NZ sa stala Československá sociálnodemokratická robotnícka strana (ČSDRS), 
ktorá získala v celoštátnom meradle do poslaneckej snemovne 37,4 % a do se-
nátu 40 % z odovzdaných hlasov. K tomuto stavu prispeli najmä voliči na Slo-
vensku, kde strana získala pri voľbách do obidvoch súčastí parlamentu nadpo-
lovičnú väčšinu, do senátu dokonca takmer 57 % hlasov. Osobitne sa pod tento 
stav podpísali najmä voliči južných regiónov Slovenska, z  ktorých veľkú časť 
tvorilo poľnohospodárske robotníctvo. Pritom išlo prevažne o  obyvateľstvo 
maďarskej národnosti, medzi ktorým boli v tom čase ešte čerstvé stopy po revo-
lučnom eláne, ktoré zanechal vývoj z čias do polovice roku 1919. Svedčia o tom 
výsledky jednak vo volebnom kraji Košice, v  ktorom za sociálnu demokraciu 
bolo odovzdaných vo voľbách do poslaneckej snemovne takmer 74 % a  tiež 
v kraji Nové Zámky, kde bolo pri voľbách do senátu za túto stranu odovzda-
ných vyše 80 % hlasov. Na základe volebných výsledkov sa v 2. Tusarovej vláde, 
v kresle ministra pre správu Slovenska po odchode Šrobára, ocitol predstaviteľ 
ČSDRS, Ivan Dérer. Šrobár i napriek tomu zastával dva čelné posty, t.j. funkciu 
ministra verejného zdravotníctva a telesnej výchovy a tiež ministra pre zjednotenie 
zákonov a organizácie.

O druhé a tretie miesto sa delila Slovenská národná a roľnícka strana so 
Slovenskou ľudovou stranou. Tabuľka svedčí o tom, že pri celkovom sčítaní hla-
sov do obidvoch komôr viedla Slovenská ľudová strana, ale len o 2 561 hlasov, 
ale mierne prevažovala iba pri voľbách do senátu. Počtom hlasov odovzdaných 
pre poslaneckú snemovňu viedla zas Slovenská národná a roľnícka strana.

Údaje tabuľky nás zároveň upozorňujú na skutočnosť, že volebný výsle-
dok (v priemere takmer 22 %), ktorý získala Slovenská národná a  roľnícka 
strana, nebol zanedbateľný. Percentuálne dokonca mierne prevyšoval výsledky 
agrárnej strany v českých krajinách.38 Predstaviteľov agrárneho prúdu v stra-
ne, na čele s  M. Hodžom, tento výsledok očividne neuspokojoval. Oblasť ich 
politického zmýšľania i  aktivity čoraz viac zamestnávali zjednocovacie snahy 
s agrárnou stranou v českých krajinách. Hoci si Šrobár uvedomoval, že v sku-
pine slovenských agrárnych politikov nemá prioritné postavenie a  zrejme už 
neočakával výhodnejší post ani v  novovzniknutom politickom subjekte, jeho  
vznik podporoval.

K vzrastu nespokojnosti došlo v radoch stúpencov bývalej SNS, z ktorých 
sa do parlamentu dostali len dvaja poslanci. Znepokojovalo ich aj vytvorenie 
spoločného poslaneckého klubu s republikánskou stranou. Problémy sa pokúsili  

38 MARTULIAK, P: Agrárne hnutie a agrárna strana na Slovensku, jej postavenie vo svetle parlamentných 
volieb za I. ČSR. In: STUDIE SLOVÁCKÉHO MUZEA. Uherské Hradište 13/2008, Uherské Hradište, 
ČR. 2008, ISBN 978 – 80 – 86185 – 72 – 9, s. 47.
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vyriešiť na zjazde, ktorý sa zišiel v Martine začiatkom júna 1920. Tu sa roz-
kol	ešte	viac	prehĺbil	a stúpenci	SNS	rokovanie	opustili.	K ďalšiemu	rozčereniu	
politickej hladiny na Slovensku prispieval v tom čase vážny rozkol vo víťaznej 
sociálnodemokratickej strane, vyvolaný prudkým nárastom ľavicového hnutia. 
Skutočnosť nahrávala snahám o vytvorenie nepolitickej Národnej jednoty, ktorá 
mala združiť nesocialistické strany, v pozadí čoho zrejme stáli kruhy, usilujúce 
sa o  obnovu SNS. Proti takejto agitácii rázne vystúpil V. Šrobár, ktorého po-
búril najmä článok Ľ. Bazovského v tlači, spochybňujúci skutočnosť pripojenia 
Slovenska k ČSR tvrdením, že bolo „Oddelené od Maďarie a pripojené k Morave 
a Čechám na základe fikcie samourčovacieho práva národov. Ale toto samourčovanie 
sa v skutočnosti nestalo“.39 

Reakcia Šrobára bola mimoriadne emotívna, pretože v  tom videl predo-
všetkým útok na jeho ideu jednotného československého národa. Odmietol 
tak aj myšlienku spolupráce slovenských strán, vrátane návrhu Hodžu vytvo-
riť z ich zástupcov Politický výbor. Svoje námietky zopakoval aj na súkromnej 
porade Hodžu a Šrobára so zástupcami martinského krídla. Dôvodil nespoľah-
livosťou Slovenskej ľudovej strany a  internacionálnym charakterom sociálnej 
demokracie.40 Podporu nenašiel ani u  ostatných stúpencov agrárneho prúdu. 
Hodža pritom navyše navrhol zásady spolupráce, pretože mu išlo okrem ďal-
ších dôvodov, aj o získanie SĽS do vládneho tábora. K určitému zlomu v po-
stojoch Hodžu došlo po 3. novembri 1920, keď vedenie SĽS prijalo rezolúciu, 
ktorá požadovala pre Slovensko zákonodarnú autonómiu. Šrobár sa ešte po-
kúsil rokovať s  Hlinkom a  Jurigom začiatkom roka 1921, pričom im zaručo-
val aj ústup od bezvýhradnej podpory centralistickej koncepcie. Medzitým od 
myšlienky spoločného postupu začali ustupovať tiež predstavitelia národného 
krídla, obviňujúc Šrobára z rozbitia národnej jednoty. Rozkol v SNRS vyvrcho-
lil 30. marca 1921 obnovením SNS, ktorá sa prihlásila k  svojmu pôvodnému 
programu autonómie Slovenska. Hoci sa k SNS prihlásila len menšia časť stú-
pencov spoločnej strany, ich odchod beztak znamenal pre agrárny prúd značný 
otras. Agrárna časť strany si zachovala pôvodný názov, ale v jej radoch v tom-
to čase jednoznačne prevládla už Šrobárova koncepcia vytvorenia jednotnej 
celoštátnej agrárnej strany. Po sérii rokovaní predstaviteľov českých a sloven-
ských agrárnych politikov napokon došlo k naplneniu dávnych túžob a pred-
stáv V. Šrobára na spoločnom petropavlovskom zjazde 29. júna 1922, kedy bola 
vytvorená jednotná Republikánska strana československého roľníckeho 
a maloroľníckeho ľudu. Strana sa stala pokračovateľkou Českej agrárnej strany  

39 Národné noviny, 17. 10. 1920.

40 Pozri: HARNA, J.: Cesta Vavro Šrobára k  republikánskej strane. In:  PEKNÍK, M. et al.: Dr. Vavro 
Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník...c. d., s. 632 – 633.

(Republikánskej strany československého venkova), Slovenskej národnej a roľ-
níckej strany a Slovenskej domoviny, strany maloroľníckeho ľudu.41 Do funkcie 
podpredsedu spoločnej republikánskej strany na zjazde zvolili, ako predstavi-
teľa slovenských agrárnikov, Milana Hodžu. Zjednotením či splynutím sloven-
ského a českého agrárneho hnutia do jedného politického subjektu – republi-
kánskej strany sa realizovali Šrobárove dávne predstavy. Sám pritom pocítil, 
že je v tom čase na zostupe z vrcholovej politiky. Aj keď sa ocitol mimo vedenia 
strany a v ďalších rokoch, popri svojej lekárskej či dobročinnej praxi, ostal od-
kázaný spravidla len na pôsobenie v zákonodarných zboroch,42 s politikou sa 
úplne nedokázal rozísť. A to vlastne až do posledného, t.j. 82. roku života, na-
plneného zmyslom pre pokrok, demokraciu a poriadok v spoločnosti, ale tiež 
upevňovanie jednoty medzi Čechmi a Slovákmi, 

Činorodá aktivita Vavra Šrobára bola síce dlhšiu dobu poznačená i nere-
álnymi hodnoteniami a cieľmi, menovite v národnostnej otázke či pri riešení 
vzťahov Čechov a Slovákov. Pritom aj v našej historiografii ostatného obdobia 
nachádzame svedectvá o tom, že si dr. Šrobár s odstupom rokov neobjektívnosť 
pri riešení uvedených otázok dostatočne uvedomil, reálne prehodnotil. A keď 
bol potom v záverečných fázach svojej životnej púte opätovane vybraný zastá-
vať popredné spoločensko-politické posty, preukázal zodpovedný, realistický 
prístup skúseného politika k riešeniu týchto závažných otázok.43 

41 Program pozri: HARNA, J., LACINA, V.: Politické programy českého a slovenského agrárního hnutí 
1899 – 1938. Praha, HÚ AV ČR, 2007, 274 s. ISBN 978 – 80 – 7286 – 113 – 2, s. 116.

42 V čase Benešovej vlády (26. 9. 1921 – 7. 10. 1922) ministrom školstva a národnej osvety, po jej 
odstúpení vládny kabinet 1. ČSR nadobro opustil.

43 Pozri napr.: BEŇA, Jozef: K trom ústavnoprávnym počinom V. Šrobára...c. d., 644 – 671.
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VYDANIE VECI CEZ VECNOPRÁVNE ŽALOBY 
V RÍMSKOM PRÁVE A V COMMON LAW

Matej Mlkvý

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou vydania veci na základe peti-
tórnych vecných žalôb a posesórnych interdiktov, resp. žalôb v rímskom prá-
ve a v common law. V prvej časti sa príspevok zaoberá podobou petitórnych 
a posesórnych prostriedkov v klasickom a justiniánskom rímskom práve. Dru-
há časť analyzuje obdobné právne prostriedky v common law. Tretia časť prí-
spevku je zameraná na neskorší vývoj v obidvoch právnych rodinách a osobitne 
dôvodom, prečo pôvodné právne prostriedky na žalobné vydanie veci (vecné 
žaloby) zanikli v common law.

Kĺúčové slová: rei vindicatio, interdikty, writ of right, assize of novel disseisin, 
assize of mort d’ancestor

Abstract: Article focuses on the modes of acquiring possession of a  thing 
through petitory actions and possessory interdicts or actions under the Roman 
and common law. First part deals with petitory and possessory legal remedies 
under the Classical and Justinian’s Roman law. Second part analyzes similar le-
gal remedies under the common law. Subject matter of the third part is the later 
development of these remedies in both legal families specifically aimed at the 
reasons why former legal remedies (real actions) became obsolete and where 
abolished in most common law jurisdictions.

Key words: rei vindicatio, interdicts, writ of right, assize of novel disseisin, 
assize of mort d’ancestor

1 ÚVOD

Obsahom vlastníckeho práva a jedným z pomenovaných čiastkových opráv-
není vlastníka je právo vec držať (ius possidendi). Je to kľúčové oprávnenie vlast-
níka, ktoré mu umožňuje realizovať svoje ostatné pozitívne oprávnenia (sprá-
vať sa k veci ľubovoľným právne dovoleným spôsobom) a negatívne oprávnenia 
(právo vylúčiť akúkoľvek tretiu osobu z pôsobenia na vec) a plniť spoločenský 
účel vlastníctva (ekonomicky efektívne hospodárenie s obmedzenými zdrojmi). 
V prípade, že je vlastníkovi držba veci odňatá alebo je mu zabránené v nadobud-
nutí držby, právne poriadky priznávajú vlastníkovi okrem svojpomoci, ktorá je 

kvôli implicitnej hrozbe násilia spravidla výrazne obmedzená, aj petitórne a po-
sesórne prostriedky na znovuzískanie alebo nadobudnutie držby. V rímskom 
práve ako aj v  common law na tento účel slúžili vecné žaloby (a interdikty), 
ktoré však zaznamenali odlišný vývoj. Kým v právnych poriadkoch, ktoré reci-
povali rímske právo, tvoria vecné žaloby aj v súčasnosti základné rekuperačné 
a adipiscendné prostriedky právnej ochrany vlastníka, v common law dnes už 
žiadne vecné žaloby neexistujú a vlastník sa môže chrániť len nepriamo pros-
tredníctvom deliktuálnych žalôb. Práve odlišným vývojom v obidvoch právnych 
rodinách západného sveta sa budeme zaoberať v nasledujúcom texte. 

2 RÍMSKY SYSTÉM

Rímske vecné žaloby sa vyvinuli z  civilnej žaloby legis actio sacramento, 
ktorá slúžila predovšetkým k súdnemu uplatneniu civilného vlastníckeho práva 
(dominium ex iure Quiritium). Vyžadovala prítomnosť obidvoch strán sporu ako 
aj samotnej veci pred magistrátom. Žalobca uchopil rukou vec a predniesol slo-
vá žalobnej formule, v ktorej tvrdil svoje vlastnícke právo1 a zároveň sa dotkol 
prútom veci. Následne žalovaný predniesol tie isté slová a prétor nariadil obi-
dvom stranám pustiť vec. Každá zo strán na základe výzvy druhej strany potom 
zložila sakramentálnu kauciu (sacramento) a  magistrát podľa voľného uváže-
nia priznal držbu veci jednej alebo druhej procesnej strane počas doby trvania 
sporu. V legisakčnom štádiu civilného procesu sa teda vyžadovala obojstranná 
vindikácia a každá zo strán pozitívne tvrdila svoje vlastnícke právo (duplicita 
tvrdenia vlastníctva).2

Prechod k petitórnej formuly formulového procesu predstavuje podľa nie-
ktorých autorov agere per sponsionem, pri ktorom strany v spore o vlastníctvo 
si vzájomne sľúbili vo forme záväzného sľubu (sponsio) zaplatenie nepatrnej 
sumy, ak promissor nebol vlastníkom. V spore o  túto sumu sa ako predbežná 
otázka riešila otázka vlastníctva, slúžila teda nepriamo k určeniu vlastníckeho 
práva jednej z procesných strán.3

1 Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio secundum suam causam, sicut dixi: ecce tibi 
vindictam imposui. Val. Prob. 4.6. 

2 Tak tvrdí Gaius (Gai 4.17). V  romanistickej vedeckej komunite 19. storočia sa rozvinula 
diskusia o tom, či sa Gaius nemýlil a či aj pri legisakčnej žalobe nestačilo popieranie žalobcovho 
vlastníckeho práva žalovaným bez toho, aby žalovaný sám tvrdil svoje vlastnícke právo. 
K  tomu pozri HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces. Bratislava: Právnická fakulta UK, 1925,   
s. 122, pozn. 6. 

3 SOMMER, O.: Učebnice soukromného práva římskeho. I. a  II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2011, s. 46.
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Vo formulovom štádiu civilného procesu nadobudla vindikácia už jedno-
duchšiu podobu. Aktívnu legitimáciu mal nedržiaci kviritský vlastník a pasív-
nu legitimáciu držiteľ veci. Vindikácia predstavovala vo formulovom štádiu 
jednostranný akt nedržiaceho vlastníka ako žalobcu, pričom žalovaný nebol 
povinný vstúpiť do procesu (rem defendere), teda odpadla povinnosť kontravin-
dikácie. Intencia žaloby neobsahuje meno žalovaného4 a  je namierená proti 
samotnej veci. Porušenie vlastníckeho práva nezakladá proti rušiteľovi nárok, 
aby rušiteľ zanechal rušenie, ale v súlade s koncepciou vlastníckeho práva ako 
právneho panstva nad vecou formula petitoria viedla k presadeniu práva nad ve-
cou.5 Žalobcu zaťažovalo okrem povinnosti presného určenia veci6 aj dôkaz-
né bremeno tvrdenia svojho vlastníckeho práva, ktoré uniesol vtedy, ak doká-
zal nadobúdací dôvod (iusta causa dominii) a v niektorých prípadoch aj spôsob 
nadobudnutia veci (modus adquirendi dominii).7 Vykonanie dôkazu spôsobu 
nadobudnutia veci v prípade derivatívneho nadobudnutia bolo obzvlášť ťažké, 
keďže žalobca musel dokázať nielen vlastnícke právo svojho predchodcu, ale aj 
ďalších predchodcov až po originálne nadobudnutie veci (spravidla vydržanie), 
ak žalovaný spochybňoval žalobcovo tvrdenie. Z tohto dôvodu neskorší glosá-
tori pomenovali tento dôkaz probatio diabolica. 

Ak žalovaný sa vo formulovom štádiu nevstúpil do sporu, prenášala sa 
držba veci na žalobcu (translatio possessionis), pričom však ostala žalovanému 
možnosť začať v budúcnosti vlastnícky spor tentokrát však už v procesnom po-
stavení žalobcu.8 Ak žalobca uniesol svoje dôkazné bremeno, mohol žalovaný 
alternatívne buď vec vydať cum omni causa alebo zaplatiť peňažnú sumu určenú 
žalobcom v oceňovacej prísahe (litis aestimatio). Zásada peňažnej kondemnácie 
vo formulovom štádiu je vnímaná z tohto dôvodu ako nevýhoda tejto žaloby, 
keďže vlastník sa svojpomocne mohol veci uchopiť, nemal však právo súdne 
dosiahnuť jej vydanie.9 

4 Si paret hominem Stichum ex iure Quiritium A. Agerii esse. HEYROVSKÝ, L.: Dějiny a  systém 
soukromného práva římskeho. 6. vyd. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 
1927, s. 246.

5 SOMMER, O.: Učebnice soukromného práva římskeho. I. a  II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2011, s. 46. 

6 Výnimka bola vindikácia stáda ako celku (vindicatio gregis). D. 6.1.1.3. 

7 REBRO, K. – BLAHO, P.: Rímske právo. 4. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 294. 

8 V prípade nehnuteľností slúžil k  tomuto účelu interdictum Quem fundum. Ak išlo o  hnuteľnú 
vec, prétor jednoducho splnomocnil žalobcu vziať si spornú vec so sebou. Prítomnosť veci pred 
magistrátom bola vynútiteľná cez personalis actio ad exhibendum. HEYROVSKÝ, L.: Dějiny a systém 
soukromného práva římskeho. 6. vyd. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 
1927, s. 247. 

9 KINCL, J. – URFUS, V. – SKŘEJPEK, M.: Římske právo. Praha: C.H. Beck, 1995, s. 183. 

Právo žalujúceho vlastníka dosiahnuť vydanie veci bolo možné až v kognič-
nom štádiu rímskeho civilného procesu, v  ktorom žalobcovi a  nie žalovanému 
prislúchala možnosť vybrať si medzi skutočným vydaním veci (manu militari) 
a odsúdením žalovaného na peňažné plnenie. Vlastnícke právo začalo byť na roz-
diel od skoršieho formulového procesu chápané ako subjektívne právo, ktorému 
zodpovedala povinnosť všetkých ostatných nerušiť oprávneného v  jeho práve. 
Týmto nadobudlo aj vlastnícke právo charakter absolútneho práva, ktoré sa pro-
cesne presadzuje prostredníctvom vecných žalôb (actiones in rem, alt. vindicatio). 
Justiniánske Inštitúcie v súlade s týmto chápaním obmedzujú vecné žaloby na 
prípady „ak niekto žaluje toho, kto mu nie je zaviazaný zo žiadneho právneho 
vzťahu, predsa ale proti nemu v nejakej záležitosti začína právny spor“ (...cum 
agitm qui nullo iure ei obligatus est, movet tamen alicui de aliqua re controversiam).10 

Dosiahnuť vydanie veci mohol v  rímskom práve v  určitých prípadoch aj 
držiteľ veci. Petitórna ochrana bola poskytovaná prostredníctvom Publiciana in 
rem actio držiteľovi, ktorý nadobudol mancipačnú vec jednoduchou tradíciou ex 
iusta causa (nadobudol bonitárne, ale nie civilné vlastníctvo k veci) alebo akú-
koľvek vec bona fide od nevlastníka predtým, ako stihol vec vydržať. Ak bol ža-
lobcom bonitárny vlastník, žalovaný dobromyseľný či nedobromyseľný držiteľ 
a ani civilný vlastník veci sa nemohli žalobe ubrániť prostredníctvom námietky. 
Ak však bol žalobcom dobromyseľný držiteľ, ktorý nadobudol vec od nevlast-
níka, bola jeho procesná situácia oproti žalujúcemu vlastníkovi z rei vindicatio 
iná. Na rozdiel od reivindikačnej žaloby, v ktorej žalobca tvrdil svoje vlastnícke 
právo ako oprávnenie k veci s účinkom erga omnes, v publiciánskej žalobe ža-
lobca fakticky tvrdil, že má lepšie právo k veci ako žalovaný, bola to teda žaloba 
z lepšieho práva a mala relatívny charakter. Žalovaný sa mohol ubrániť dôka-
zom svojho vlastníckeho práva k spornej veci (exceptio dominii) alebo dôkazom, 

10 Just. I. 4.6.1. Z  interpretácie tejto častí Inštitúcií vyplýva, že nemožno automaticky založiť 
korelatívny vzťah medzi vecnými žalobami a vecnými právami v duchu zásady, že každej žalobe 
zodpovedá subjektívne právo. Významný predstaviteľ nemeckej pandektistiky G.F. Puchta 
dovodzuje, že pod pojem in rem actiones je subsumovateľných toľko práv rozličnej povahy, že 
ich jediným spoločným znakom je skutočnosť, že nie sú záväzkami. Iný pandektista A. Brinz 
dodáva, že spoločným znakom je nenáročnosť a  neosobnosť dôvodu žaloby (Anspruchslosigkeit 
und Unpersönlichkeit des Klagegrundes) a  teda pod tento pojem možno podradiť okrem vecných 
práv nielen dedičské práva, ale dokonca aj rodinné právo, ktorého spoločný pôvod s  vecnými 
právami je podľa Brinza oveľa pravdepodobnejší ako spoločný pôvod vecných a záväzkových práv. 
Pandektistika pristúpila k  vytvoreniu pojmu „vecné práva“ (ius in re) až limitáciou hmotných 
práv zodpovedajúcim vecným žalobám na tie, ktorých obsahom je ovládanie veci. PUCHTA, 
G.F.: Pandekten. 10. vydanie. Lipsko: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1866, s. 212 – 213. 
BRINZ, A.: Lehrbuch der Pandekten. 1. diel. 2. vydanie. Erlangen: Verlag von Andreas Deichert,  
1873, s. 468 – 469.
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že nadobudol držbu k spornej veci ex iusta causa a bona fide skôr ako žalobca.11 
Posesórna ochrana držiteľom na vydanie veci bola poskytovaná prostred-

níctvom rekuperačných (na znovuzískanie držby) a adipiscendných (na dosiah-
nutie držby) interdiktov. Podľa prevládajúcej mienky nie je interdiktná ochrana 
považovaná za druh žaloby, ale administratívneho opatrenia, ktorým prétor vy-
slovil zákaz alebo príkaz na predbežné riešenie sporu.12 Vplyv na takéto chápa-
nie posesórnej ochrany má skutočnosť, že držba nebola v klasickom práve chá-
paná ako subjektívne právo, ale len ako faktický stav, čo v procesnom uplatnení 
znamenalo, že v petitórnych sporoch sa nepripúšťal dôkaz o držbe a a contrario 
v posesórnych sporoch dôkaz o vlastníctve, resp. práve vec držať. Najvýznam-
nejšie rekuperačné interdikty v klasickom rímskom práve boli:

a) interdictum unde vi, ktorým posledný bezvadný držiteľ nehnuteľnej veci 
mohol žiadať vydanie veci do jedného roka od vypudenia z držby vadné-
ho držiteľa, ktorý žiadateľa vypudil násilím sám alebo prostredníctvom 
určitých tretích osôb,13

b) interdictum de vi aramta, ktorým akýkoľvek držiteľ veci mohol žiadať vy-
danie nehnuteľnej veci, ak mu bola odňatá prostredníctvom ozbrojenej 
skupiny ľudí,14

c) interdictum de precario, ktorým držiteľ žiadal od výprosníka vydať  
výprosu.

Posesórna a petitórna forma ochrany boli úplne oddelené od seba v dô-
sledku iného predmetu sporu (a následného dokazovania) petitórnych žalôb 
a posesórnych interdiktov a preto klasické právo neustanovovalo medzi nimi 
žiaden hierarchický vzťah. 

3 SYSTÉM COMMON LAW

Anglický civilný proces bol obdobne ako rímsky civilný proces vo formulo-
vom štádiu ovládaný zásadou typovej viazanosti žalôb, ktoré bola určujúca pre 
podobu tohto systému od jeho vzniku bezprostredne po normandskej invázii 

11 D.6.2.9.4. Niektoré moderné civilné kódexy, ktoré upravujú vecnú Publiciánsku žalobu, priznávajú 
žalovanému aj námietku odplatného nadobudnutia veci, ak žalobca vec nadobudol bezodplatne. 
Takáto námietka nebola známa rímskemu právu. Porovnaj napr. § 373 ABGB. 

12 REBRO, K. – BLAHO, P.: Rímske právo. 4. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 241. 

13 Na vydanie hnuteľnej veci slúžil interdictum utrubi, ktorý mal však primárne retenčnú funkciu. 

14 V justiniánskom práve boli interdictum unde vi a interdictum de vi armata zlúčené do jednotného 
interdictum de vi, ktorým posledný držiteľ mohol v priebehu roka od násilného vypudenia z držby 
veci žiadať navrátenie veci. 

(1066) až do jeho postupného odstraňovania v priebehu 19. storočia. Na roz-
diel od rímskej formula petitoria, ktorá bola formulovaná ako inštrukcia prétora 
v rozkazovacom spôsobe sudcovi, ktorého si sporové strany zvolili na rozsúde-
nie ich sporu, bola anglická žaloba (writ) formulovaná ako rozkaz panovníka 
šerifovi ako vrchnému kráľovskému úradníkovi v grófstve a menej často iným 
osobám. Pôvodne voľne formulované rozkazy boli už v rannom období po nor-
mandskej invázii štandardizované do predpísanej formy a neskôr Oxfordskými 
províziami (1258) sa ich počet uzatvoril, čo malo zásadný vplyv pre neskorší 
vývoj anglického zemského práva (common law) a vznik druhého odvetvia tzv. 
kancelárskeho práva, resp. práva ekvity (equity).15 Podľa procesnej funkcie kto-
rú plnili ich rozdeľujeme na tzv. pôvodné writy (original writs), ktoré slúžili na 
začatie konania, súdne writy (judicial writs) slúžiace na zabezpečenie priebehu 
konania a exekučné writy (writs of execution) slúžiace na zabezpečenie výkonu 
rozhodnutia v prípade, že povinný subjekt dobrovoľne nesplnil povinnosť ulo-
ženú v  rozhodnutí. Najdôležitejšou kategóriou sú originálne writy, ktoré po-
dobne ako actiones vo formulovom štádiu rímskeho civilného procesu ovládali 
celé súdne konanie – v intencii vymedzovali podstatu sporu ako aj sporové stra-
ny a v prípade vykonania predpísaného dokazovania bola šerifovi alebo sudcovi 
uložená v kondemnácii writu povinnosť žalovanému uložiť writom predpísanú 
sankciu alebo ho oslobodiť. Writ mal teda nielen procesné, ale aj hmotnopráv-
ne účinky, lebo podobne ako actiones vymedzoval hmotnoprávne nároky, ktoré 
boli žalovateľné pred daným súdom.

Rozrastajúci sa počet writov vyústil do potreby ich systematizácie, ktorá sa 
stala predmetom ranných anglických právnych kníh. Kľúčová zbierka ranného 
anglického práva De Legibus et Consuetudinibus Angliae (ďalej len „Bracton”),16 
ktorá bola silne ovplyvnená glosami Aza z Bologne, preberá rímsku koncepciu 
žaloby (actio nihil aliud est, quam jus prosquendi in iudicio, quod alicui debetur)17 
ako aj Justiniánske delenie žalôb na osobné, vecné a  zmiešané.18 Na rozdiel 

15 Bezprostrednou motiváciou bolo veľké rozšírenie nových writov v  súvislosti s  právnymi 
reformami Henricha II. (1154 – 1189). Každý nový writ rozširoval právomoc kráľovských súdov 
na úkor miestnych alebo zemepanských súdov, voči čomu sa anglická šľachta postavila na odpor. 

16 Autorstvo tejto knihy, aj keď je dnes už spochybňované, je pripisované vysokému sudcovi 
Henrymu de Bractonovi, ktorý ju spísal okolo roku 1235. Podľa prominentného historika 
T. Plucknetta ide o korunu a kvet anglickej stredovekej jurisprudencie (flower and crown of English 
jurisprudence). PLUCKNETT, T.: A Concise History of the Common Law. Londýn: Little, Brown and 
Co., 1965, s. 258.

17 Bracton f. 98b. Porovnaj D. 44.7.51.: Nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur,  
iudicio persequendi. 

18 Bracton f. 101b. D. 44.7.37.
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od rímskoprávnej koncepcie boli anglické vecné žaloby obmedzené na nehnu-
teľné veci a  na niektoré s  nimi súvisiace práva. Hnuteľné veci nebolo možné 
v common law vôbec vindikovať a v prípade odňatia držby bolo možné žiadať 
prostredníctvom osobných žalôb len náhradu škody. 

V Bractonovej koncepcii zahŕňali vecné žaloby ako petitórne (super pro-
prietate et jure) tak posesórne (super possessione ipsa proditae) formy ochrany.19 
Petititórnymi vecnými žalobami boli writ of right (lat. breve de recto, ktorú 
Bracton pokladá za totožnú s  rímskou rei vindicatio), actio confessoria (nema-
la žiadne osobitné označenie vo writovom systéme) a negatoria actio. Na peti-
tórne vydanie veci slúžil práve writ of right, ktorého štandardizovaná formula 
vznikla za panovania Henricha II. (1154 – 1189), ktorý sľúbil prinavrátiť držbu 
dedičných feudálnych lén tým, ktorí ju stratili počas občianskej vojny za pa-
novania Štefana I. (1135 –  1154). Aktívne legitimovaný zo žaloby bola oso-
ba, ktorá bola vypudená z držby léna a ktorá ho držala plne (fee simple)20 ale-
bo dedič, ktorého predok mal plnú držbu léna a protiprávne nebol pripustený 
k držbe. Pasívne legitimovaný zo žaloby však pôvodne nebola osoba, ktorá bola 
v držbe léna, ale feudálny senior, ktorý takúto osobu pripustil do úplnej alebo  
neúplnej držby léna.21

19 GÜTERBOCK, K.: Bracton and his Relation to Roman Law. A Contribution to the History of Roman 
Law in the Middle Ages. Philadelphia: J.B. Lippincott & Co., 1866, s. 151.

20 Najúplnejší spôsob držby léna (resp. slobodnej držby pozemku) bol (a je) tzv. fee simple, ktorý 
predstavuje držbu pozemku zaťaženého len povinnosťami vyplývajúcimi z  lénneho holdu. 
Common law však uznávalo aj obmedzené formy držby – fee tail, keď zriaďovateľ dal léno do držby 
osobe a jej pokrvným príbuzným v zriaďovateľom určenej descendentnej línii po vymretí ktorých 
sa léno vracalo naspäť zriaďovateľovi alebo jeho potomkom, a life estate, ktorým zriaďovateľ dal 
léno do držby osobe len doživotne bez prechodu na jeho potomkov. Na ochranu právnych nárokov 
z neúplných foriem držby léna slúžili iné writy. 

21 Všeobecná žalobná formula bola nasledovná: 
 Lat.: Rex Dei Gratia ... Edwardo comiti Lancastriae salutem. Praecipimus tibi quod sine dilatione plenum 

rectum teneas A. de B. de uno mesuagio et viginti acris terrae cum pertinentiis in I., quae clamat tenere 
de te per liberum servitium unius denarii per annum, pro omni servitio, quod W. de T. ei deforciat. Et nisi 
feceris, vicecomes Nottingham faciat, ne amplius inde clamorem audiamus pro defectu recti. Teste ...

 Angl.: King by the Grace of God ... to Edward earl of Lancaster, greeting. We command you that without 
delay you do full right to A of B in respect of one messuage and twenty acres of land with appurtenances 
in J. which he claims to hold of you by the free service of one penny a year for all services and of which 
W. of T. deforces, him. And if you will not do so, let the sheriff of Nottingham do it, that we may hear no 
more complaint about this for want of right. Witness ...

 Slov.: Kráľ z  milosti Božej ... pozdravuje Edwarda, grófa z  Lancasteru. Prikazujeme Ti, aby si bez 
meškania realizoval plné právo A. z  B. týkajúceho sa jednej usadlosti a  dvadsiatich akrov zeme 
s príslušenstvom v J., ktorý tvrdí, že ich drží od Teba za slobodnú službu jednej penny za rok za všetky 
služby a držby ktorých bol zbavený W. z T. Ak tak neurobíš, nech tak urobí šerif z Nottinghamu tak, aby 
sme už nepočuli ďalšiu sťažnosť pre potrebu realizácie práva. Dosvedčené ...

V spore z writ of right žalobca predniesol žalobu, v ktorej musel tvrdiť buď 
vlastnú držbu léna z  kauzy „svojho práva a  dedičstva“ (ut jus et hereditatem 
suam) alebo „držby práva“ (ut de jure) svojich predkov. Ak tvrdil právo držať cez 
svojich predkov, musel v prednesení žaloby odvodiť svoj pôvod od nich ako aj 
uviesť v dobe panovania ktorého kráľa mal byť predok v držbe léna. Žalobca 
sa mohol opierať len o držbu (resp. právo k držbe) predka, ktorá pochádzala 
z doby mieru pred panovaním kráľa Henricha I. (1100 – 1135), pričom jedinou 
povolenou kauzou jeho práva k držbe bola v takomto prípade dedičstvo. Na zá-
ver prednesenia žaloby žalobca ponúkol osoby, ktoré podporovali jeho tvrdenie 
(lat. secta, angl. suit) a  pripravenosť vykonania dôkazu najčastejšie vo forme 
prísahy. Žalovaný v prípade, že popieral tvrdenia žalobcu, mohol ho vyzvať na 
formálny dôkaz – alternatívne súboj (battle) alebo ustanovenie veľkej poroty 
(grand assize). V prípade súboju strany neboli povinné bojovať osobne, ale mohli 
si zvoliť zástupcov (champions). Z dochovaných prameňov sa zdá, že žalobca pô-
vodne tvrdil, že predkovia ním zvoleného zástupcu videli jeho predka v držbe, 
no čl. 41 Westminsterského štatútu (1275) túto podmienku zrušil. 

Vykonanie dôkazu prostredníctvom súboja vyvolávalo stále väčšiu právnu 
neistotu v súvislosti so vznikom profesionálnej skupiny zástupcov, preto Hen-
rich II. zaviedol v roku 1179 ako alternatívu veľkú porotu. Ak si žalovaný zvo-
lil túto možnosť, šerif na základe osobitného writu menoval štyroch voliteľov 
(electors), ktorí boli rytiermi (knights) z príslušného grófstva. Títo následne zvo-
lili aspoň 12 rytierov, zvyčajne však 16 (aj spomedzi seba), z lokality, kde sa na-
chádzalo sporné léno.22 Veľká porota následne rozhodovala o práve držby léna, 
čo umožnilo procesným stranám predkladať racionálne dôkazy akými boli napr. 
scudzovacie listiny. Ak porota rozhodla v prospech žalobcu, feudálny senior bol 
povinný uskutočniť naturálnu reštitúciu léna v prospech žalobcu. Voľba medzi 
súbojom a veľkou porotou však vždy prislúchala žalovanému, ktorý v prípade, 
že žalobca disponoval racionálnymi dôkaznými prostriedkami schopnými pre-
svedčiť veľkú porotu spravidla zvolil súboj. Z tohto dôvodu bol petitórny proces 
prostredníctvom tejto žaloby pre nedržiacich vlastníkov lén poslednou mož-
nosťou žalobného získania veci.23 

 K rôznym variantom žaloby pre osobitné situácie pozri HAAS, E. de – HALL, G.: Early Register of 
Writs. Londýn: Bernard Quaritch, 1970, s. 108 a nasl. a Fitzherbert 1.G a nasl. 

22 Ak sa v  príslušnej lokalite nenachádzal dostatočný počet rytierov, mohli volitelia so súhlasom 
procesných strán zvoliť ako porotcov aj seržantov (serjeants, esquires). Fitzherbert B n.3. K procesu 
ustanovenia veľkej poroty pozri COSS, P.: The Origins of the English Gentry. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003, s. 45 a nasl. 

23 BAKER, J.H.: An Introduction to English Legal History. Londýn: Butterworths, 2002, s. 233. 
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Druhým spôsobom získania nehnuteľnej veci boli v Bractonovej koncepcii 
posesórne žaloby, ktoré Bracton delí na rekuperačné, adipiscendné a retenčné.24 
Rekuperačnou žalobou bol assize of novel disseisin (lat. assisa novae disseisinoe) 
a adipiscendnou assize of mort d’ancestor (lat. assisa mortis antecessoris, alterna-
tívne hereditatis petitio alebo interdictum quorum bonorum).25 Z  assize of novel 
disseisin bol aktívne legitimovaný na rozdiel od writ of right nielen osoba, ktorá 
mala léno v úplnej držbe (fee simple), ale aj v neúplnej držbe (fee tail alebo fee 
simple) a bola tejto držby zbavená. Pasívne legitimovaný bol formálne ako vo 
writ of right feudálny senior, ale fakticky osoba, ktorá zbavila žalobcu držby.26 
Žaloba prikazovala miestne príslušnému šerifovi, aby zvolal 12 slobodných 
a poctivých mužov zo susedstva (duodecim liberos et legales homines de visneto, 
angl. free and lawful men of the neighbourhood) za účelom preskúmania či žalob-
ca bol zbavený držby protiprávne a bez rozsudku (injuste et sine judicio, angl. 
unjustly and without judgement) v priebehu určitej doby pred vznesením žalo-
by. Táto doba bola stanovená osobitným kráľovským nariadením a bola určená 
s poukazom na určitú nedávnu dobovú udalosť (napr. odchod kráľa do Norman-
die v zbierke Glanvilla).27

Aktívne legitimovaný z assize of mort d’ancestor bola osoba, ktorá tvrdila, 
že jej otec alebo iná blízka osoba bola v čase svojej smrti v držbe léna (ut de fe-
odo) a preto má byť žalujúca osoba uvedená do držby léna ako dedič tejto osoby. 
Pasívne legitimovaný bol formálne feudálny senior, ale fakticky osoba v držbe 
léna. Rovnako ako v predchádzajúcej žalobe z assize of novel disseisin aj táto žalo-
ba prikazovala miestne príslušnému šerifovi zvolať 12 dobrých a poctivých mu-
žov zo susedstva tentokrát ale za účelom preskúmania, či blízky predok žalobcu  
 
 

24 Bracton f. 103. 

25 Neskoršia anonymná zbierka Fleta spomína ďalšie dve posesórne žaloby – assize of darrein (lat. 
assisa ultime presentacionis), ktorá slúžila na zaistenie držby cirkevného benefícia a assize utrum 
(lat. assisa de utrum), ktorá slúžila klerikovi na znovuzískania držby cirkevného majetku, ktorú 
stratil jeho predchodca. Fleta 4.1. 

26 BAKER, J.H.: An Introduction to English Legal History. Londýn: Butterworths, 2002, s. 233. 

27 Najstaršia anglická právna kniha (súkromná kompilácia) Tractatus de legibus et consuetudinibus 
regni Angliae. Jej autorstvo je pripisovanému vrchnému sudcovi (Chief Justiciar of England) 
počas vlády Henricha II. Ranulfovi de Glanvillovi. Zbierka sa zaoberá najstaršími formami 
konania pred kráľovským súdom (curia regis) a  je unikátnou právnou pamiatkou o  najstarších 
anglických zvykoch a  zákonoch po normandskej invázii. Bola napísaná skôr ako porovnateľná 
kniha škótskeho práva Regiam Maiestatem niekedy okolo roku 1180, keď sa Glanville stal vrchným 
sudcom Anglicka. Anglický preklad tejto zbierky bol publikovaný v roku 1812 Johnom Beamsom 
a novšie spracovaný Georgom Hallom v roku 1965.

(otec, brat, sestra, strýko, teta) bol v čase svojej smrti v držbe léna a či žalobca 
je jeho najbližším dedičom.28 

Konania cez žaloby z assize de novel dissesin a assize de mort d’ancestor boli 
posesórnymi žalobami v  zmysle, že skúmali len protiprávne zbavenie držby 
v pomerne krátkom čase pred vznesením žaloby (assize de novel dissesin) alebo 
držbu nedávno zomretého predka (assize de mort d’ancestor) a nepripúšťali dô-
kaz o vlastníckom či lepšom práve k veci. Ustanovená porota sa nemusela na 
rozdiel od konania cez writ of right skladať z rytierov (preto je označovaná aj 
ako malá porota – petty assize) a konanie bolo oveľa rýchlejšie, keďže skúmanie 
poroty bolo obmedzené len na špecifické skutkové otázky nedávnej doby. Držba 
(seisin) bola rovnako ako v klasickom rímskom práve chápaná skôr ako faktický 
stav než právo.29 

Posesórne prostriedky na vydanie veci boli pre žalobcov atraktívnejšie 
najmä kvôli rýchlosti konania a skutočnosti, že žalovaný sa nemohol ubrániť 
súdnym súbojom, keďže ustanovenie poroty v posesórnych žalobách bolo obli-
gatórne. Aký bol však vzťah medzi obidvoma prostriedkami ochrany? Bracton 
extenzívne interpretujúc určité fragmenty Justiniánskych Digest o  deliktu-
álnych žalobách dospel k záveru, že použitie posesórnych žalôb nevylučovalo 
uplatnenie petitórnych žalôb (keďže aj skutočný vlastník mohol byť povinný 
vydať nehnuteľnosť inej osobe), ale použitie petitórnej žaloby vylučovalo ne-
skoršie uplatnenie posesórnych žalôb. Keď došlo k simultánnemu uplatneniu 
žalôb causa possessionis a causa proprietatis, mali byť z tohto dôvodu posesórne 
žaloby judikované ako prvé.30 

Tento pomerne jednoduchý a prehľadný systém žalôb bol zásadným spô-
sobom zneprehľadnený vznikom zmiešanej kategórie žalôb, ktorých pôvod 
bol posesórny, ale ktoré spôsobovali právne následky ako petitórne žaloby. 
Súhrnne sú označované ako writs of entry (lat. brevia de ingressu). Spoločným 
prvkom týchto žalôb bola žalobne stanovená povinnosť žalovaného odovzdať 
nehnuteľnosť do držby žalobcu alebo sa alternatívne dostaviť pred kráľovský 
súd (na rozdiel od predchádzajúcich petitórnych a posesórnych žalôb, ktoré za-
kladali právomoc zemepanských súdov). Žalobca rovnako ako vo writ of right 

28 Iné osoby ako deti, súrodenci alebo synovci a netere neboli aktívne legitimované z assize de mort 
d’ancestor. V priebehu raného 13. storočia boli zavedené osobitné žaloby pre vnukov (writ of aiel), 
pravnukov (writ of besaiel) a ďalších pokrvných príbuzných (cosinage).

29 Ak by držba bola chápaná ako právo, potom by nemusela existovať žaloba z  assize de mort 
d’ancestor, lebo držba chápaná ako právo by automaticky prešla na dediča. Existencia tohto writu 
nám však dokazuje, že prechod držby nebol spôsobený ipso facto smrťou poručiteľa. 

30 GÜTERBOCK, K.: Bracton and his Relation to Roman Law. A Contribution to the History of Roman 
Law in the Middle Ages. Philadelphia: J.B. Lippincott & Co., 1866, s. 152.
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tvrdil svoje dedičné právo k nehnuteľnosti v spore, no pokračoval ďalej tvrdiac 
určitý vadný titul alebo právny titul ktorý odpadol na základe ktorého žalova-
ný vstúpil (entered) do držby nehnuteľnosti. Tieto dôvody boli rôznorodé – od 
prevedenia veci ako zálohu na zabezpečenie záväzku, ktorý bol splnený (writ 
of gage), cez zotrvanie na nehnuteľnosti po uplynutí doby držby léna (writ of 
entry ad terminum qui praeteriit), nadobudnutie držby právnym úkonom k tomu 
nespôsobilej osoby (writ of entry dum non fuit compos mentis, writ of entry dum 
fuit infra aetatem) až napr. po zbavenie držby predka žalobcu (writ of entry sur 
disseisin). Pôvodné obmedzenie žalôb na dva predchádzajúce stupne v  reťazi 
nadobúdacích právnych úkonov bolo v  roku 1267 rozšírené parlamentom na 
akýkoľvek stupeň.31

4 NESKORŠÍ VÝVOJ

Rímske petitórne a najmä posesórne prostriedky vydania veci boli v ne-
skoršom vývoji v kontinentálnych jurisdikciách, kde prebehla recepcia rímske-
ho práva, rozširované. Aktívna legitimácia v prípade reivindikačnej žaloby bola 
rozšírená z pôvodne nedržiaceho kviritského vlastníka aj na bonitárneho v sú-
vislosti so zrušením kategórie mancipačných vecí a mancipácie už v Justinián-
skej kodifikácii. Pasívna legitimácia z  reivindikácie bola tak isto Justiniánom 
rozšírená  pôvodne z  držiteľa aj na detentora a  tzv. fiktívneho držiteľa (fictus 
possessor).32 V  súčasnosti väčšina kontinentálnych štátov priznáva aktívnu 
legitimáciu z  reivindikácie aj nevlastníkovi, ktorý je splnomocnený na zákla-
de zákona alebo plnomocenstva na vznesenie žaloby a pasívnu na akúkoľvek 
osobu, ktorá má vec vo svojej fyzickej moci. Ešte väčšie rozšírenie zaznamena-
li posesórne prostriedky na navrátenie držby veci pod vplyvom kánonického 
práva. Pomerne obmedzená ochrana poskytovaná rímskymi rekuperačnými 
interdiktmi bola kánonickými glosátormi (interpretujúc Causa III, Questio 1 
Gratiánovho dekrétu) rozšírená vytvorením osobitnej žaloby condictio ex canone 
redintegranda (neskôr actio redintegranda a  actio spolii). Aktívne legitimovaný 
z tejto žaloby bol ktokoľvek, kto stratil držbu z akéhokoľvek protiprávneho dô-
vodu (nielen násilne) a nevzťahovala sa len na držbu hmotných vecí, ale aj na 
držbu nehmotných vecí (napr. práv). Pasívne legitimovaná nebola len osoba, 
ktorá vec držala, ale aj tretie osoby, ktoré vec nedržali, pričom rovnako ako pri 
rímskych interdiktoch žalobca nepreukazoval svoj vecnoprávny titul k veci.33 

31 BAKER, J.H.: An Introduction to English Legal History. Londýn: Butterworths, 2002, s. 235. 

32 Osoba, ktorá predstierala držbu veci v čase litiskontestácie alebo osoba, ktorá sa v priebehu sporu 
zbavila držby veci. 

33 K stručnému náčrtu vývoja actio spolii pozri BERMAN, H.J.: Law and Revolution. The Formation 

V anglickom common law medzi 13. a 15. storočím prebiehalo rozširovanie 
vecnej pôsobnosti assize de novel dissesin prostredníctvom rozšírenia jej pôsob-
nosti na nehmotné veci, na niektoré prípady ktoré patrili pôvodne do pôsob-
nosti writ of entry a postupným odstraňovaním požiadavky nedávneho zbave-
nia držby.34 Postupne sa z  koncepcie držby (seisin) ako faktickej skutočnosti 
stávalo právo, keď sa držba začala vzťahovať aj na prípady pokusu uchopenia 
držby niekoho s právom k držbe. V konaní cez assize de novel dissesin sa teda 
začalo skúmať aj právo držať vec, čo zmenilo charakter tejto žaloby z posesórnej 
na petitórnu. Okolo roku 1400 sa writ of right a writs of entry prestali používať 
s výnimkou prípadov, ak z niektorého procesného dôvodu nebola použiteľná 
assize de novel dissesin. V  rovnakom období však začal klesať aj význam tejto 
žaloby, ktorú začali nahrádzať deliktuálne žaloby odvodené z writ of trespass. 
Dôvodom bolo jednoduchšie konanie, ktoré prebiehalo na rozdiel od assize 
de novel dissesin výlučne pred súdom a nevyžadovalo miestne šetrenie poroty, 
a  jednoduchší súbor procesných pravidiel prednesenia žaloby, keďže konanie 
cez assize de novel dissesin bolo ovládané komplexným súborom procesných pra-
vidiel spôsobených rozšírením jej vecnej pôsobnosti od 13. storočia.35 

Writ of trespass bol osobnou žalobou, ktorá mala oproti ostatným writom 
tú výhodu, že jej žalobná formula bola len čiastočne fixovaná a  žalobca si ju 
vedel prispôsobiť faktickým skutkovým okolnostiam svojho prípadu. Prostred-
níctvom nej na základe koncepcie neoprávneného nadobudnutia držby ako ci-
vilného deliktu (tort) sa predmetom konania pred kráľovským súdom stal ža-
lobcov vecnoprávny titul k veci. Nevýhodou tejto žaloby bola možnosť žiadať 
len náhradu škody namiesto naturálnej reštitúcie, lebo išlo o osobnú žalobu. 
V 16. storočí sa pomocou komplexnej právnej fikcie pod názvom common reco-
very aj toto obmedzenie odstránilo a anglické vecnoprávne žaloby sa stali obso-
lentnými. Formálne boli odstránené k 31. decembru 1834 zákonom parlamen-
tu a po tomto dátume ostali v existencii len niektoré osobné žaloby.36 

of the Western Legal Tradition. Cambridge: Harvard University Press, 1983,  s.  240 a  nasl. Pre 
podrobnejšiu štúdiu dogmaticko-historického prostredia, v ktorom žaloba vznikla a vyvíjala sa, 
pozri BRUNS, C.G.: Das Recht des Besitzes im Mittelalter und in der Gegenwart. Tübingen: H. Laupp, 
1848, s. 219 – 237. 

34 Dátum stanovený kráľovským nariadením sa prestal posúvať.

35 BAKER, J.H.: An Introduction to English Legal History. Londýn: Butterworths, 2002, s. 236.

36 Real Property Limitation Act, 1833, 3 & 4 Will. IV., c. 27, § 36. Tento zákon zrušil spolu s vecnými 
žalobami aj zmiešané žaloby. Konanie cez rôzne osobné žaloby bolo zjednotené rok predtým 
na základe 2 Will. IV., 1832, c. 39 a definitívne odstránené v prospech jednej všeobecnej žaloby 
v roku 1875 na základe Supreme Court of Judicature Act, 1873, 36 & 37 Vict., c. 66. 
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5 ZÁVER

Vydanie veci v rímskom a anglickom práve bolo pôvodne možné na základe 
petitórnych vecných alebo posesórnych žalôb. V obidvoch systémoch bola ich 
vecná pôsobnosť postupne rozširovaná, no následok bol v obidvoch právnych 
rodinách rozdielny. Kým rímska reivindikačná žaloba tvorí základ petitórnej 
vecnej ochrany snáď vo všetkých významných kontinentálnych jurisdikciách 
a  je hlavným žalobným prostriedkom ochrany vlastníckeho práva,37 anglické 
vecné žaloby sa prestali postupne používať od 15. storočia a boli definitívne od-
stránené v prvej polovici 19. storočia. Dôvodom takéhoto vývoja bola procesne 
náročná realizácia vydania veci cez vecné žaloby, keďže anglická verzia reivin-
dikačnej žaloby writ of right bola viazaná na iracionálny formálny dôkaz (súboj) 
a ostatné	žaloby	na	pomerne	zdĺhavé	a teda	ekonomicky	neefektívne	konanie.	
Dôsledkom takéhoto vývoja je neexistencia vecných žalôb vo väčšine jurisdikcií 
common law napriek existencii vecných práv. Vydanie veci ako spôsob reali-
zácie týchto práv je obmedzené zásadne na deliktuálne žaloby. Aj keď anglic-
ké formálne žaloby boli definitívne zrušené v roku 1875 a žaloby nemajú dnes 
ustálenú formu, predsa je ich deliktuálny pôvod aj dnes rozpoznateľný aspoň 
na dvoch základných znakoch. Prvým odlišným znakom je skúmanie zavinenia 
– rímske vecné žaloby sú budované na princípe objektívnej zodpovednosti, teda 
neskúma sa zavinenie žalovaného, pričom angloamerické žaloby spravidla vy-
žadujú úmysel žalovaného. Druhým znakom je premlčateľnosť – rímske právo 
vychádzalo zo zásady, že vecné práva a teda ani vecné žaloby sa nepremlčujú 
(posesórne interdikty však áno), zatiaľ čo napr. anglické právo stanovuje v prí-
pade žaloby na vydanie nehnuteľnosti (action to recover land) 12 ročnú lehotu, 
ktorá začína plynúť od momentu prvého možného uplatnenia žaloby.38

37 Na Slovensku je reivindikačná žaloba upravená v § 126 ods. 1 OZ a publiciánska žaloba v § 126 
ods. 2 OZ. 

38 Limitation Act, 1980, c. 15. 
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POZASTAVENIE SA 

Nie je potrebné kohokoľvek presviedčať, že požehnanie života môže na-
stať len vlastným životom pozbaveným pátosu. Chce to len čas na utriedenie 
si priorít v postupnosti veku až do bodu v danom čase začínajúcej (?) alebo už 
pokračujúcej (?) starešinskej reality. Nehodno sa mi od toho dištancovať, od 
toho čo nepochybne aj mne patrí. Ani mentorovať, nebodaj hodnotiť. Možno 
len príležitostnou spomienkou priblížiť sa k trvajúcemu uplynulému. 

Požehnanie života nemá jednoznačnú štruktúru, aj keď je dosť štruktu-
rované. Počnúc od zásadných vecí majúcich podobu zdravia, úspešnej kariéry, 
materiálneho zázemia i iných už na prvý pohľad viac či menej potrebných ne-
odmysliteľností. Niekedy však cez ich prizmu nepobadáme aj množstvo drob-
nejších maličkostí, autenticita ktorých sa objavuje častokrát až v zrelom veku. 

Myslím tým na výnimočnosť mne dopriatu, s Tebou Jubilant, na poli viac 
ako 40 ročného spolužitia v profesijnej spolupatričnosti. Nepoznám vo svojom 
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užšom či širšom okolí spolu duálne dláždenie na ceste právnej histórie, či inej 
vedeckej disciplíny, od promočného roku 1973 až po následné do značnej miery 
časovo zhodné prejavy rastového vedeckého i pedagogického stavu. A to všet-
ko so spomienkou na našich učiteľov na katedre v Bratislave. Iste Ti zadobre 
padne spomenúť si na prekleňovanie stavov našej vypätosti pred našimi exa-
minátormi od katedrovej sekretárky slovami: „Nebojte sa chlapci, veď ani Ony 
všetko nevedia. Budú Vás skúšať len to, čo vedia samy“. Nemyslím, že by sa na 
tom v súčasnosti niečo zmenilo, zmenou je len naše prejdenie na druhú stranu. 
Škoda len, že nevieme poradiť našim mladým kde nájsť takú sekretársku dušu 
katedry. Iste, bolo by ešte mnoho ďalších spoločných spomienok na tie desiatky 
rokov. Ale verím, že treba nechať niečo aj na budúce.

Nemám rád zabehané gratulačné klišé, aj keď sa pripájam k blahoželaniam 
od ostatných. Spomínam si však na záverečnú scénu z filmu Pokánie od gruzín-
skeho režiséra Abduladzeho z 80. rokov 20. storočia, z čias politického odmäku.

Po ceste nikam nevedúcej idú dvaja politickí vydedenci a na otázku „Kam 
vedie táto cesta?“ od náhodne pri ceste stojacej ženy dostanú odpoveď: „Ni-
kam!“. Ich reakciou bolo konštatovanie: „Načo je taká cesta, ktorá na jej konci 
nevedie do chrámu.“ 

Dovolím si ako blahoželanie Tebe použiť parafrázu ich konštatovania: 
„Načo je taký život, aj keď by bol siahodlhý, ktorý by neviedol k pokoju človeka 
ako	najvýznamnejšiemu	požehnaniu	života“.	Nech	sa	Ti	to	naďalej	vypĺňa!	

Nielen všeobecnohistorická ale aj právnohistorická spisba je častokrát za-
nesená dlhodobo zafixovanými predstavami, názormi a  hodnoteniami, ktoré 
dokonca mávajú povestnú patinu zaužívaných prestarnutých východísk a klišé. 
V našej národnoštátnej minulosti 20. storočia na ich konzervácii mala zásadný 
podiel dokonca aj dobová autoritárska štátna moc nepripúšťajúca inonázorovú 
platformu. Mnohé z toho sa tak vžilo, že hodnotiace rezíduá aj v dnešnej dobe 
oficiálne deklarovaného pluralizmu vybočenie z  ich rámca chápu ako odklon 
od ikonostasu so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami. Najmä v podobe 
priraďovania rôznych aditív majúcich tendenciu vytesňovania názorov, a samo-
zrejme aj ich autora, so súčasným ich postrkovaním niekedy až za okraj vhod-
nosti zaužívaného. Je samozrejmým, že takáto aplikácia sa dotýka zložitých, nie 
jednoznačných historických udalostí a javov. Nie je to žiadny mimoriadny feno-
mén vyskytujúci sa len v  slovenskej národnoštátnej histórii. Kontroverznosť 
uplynutých dejov len odráža rovnakú dimenziu podstaty individuality života 
človeka od jeho najdávnejších čias. Nevynímajúc jeho pôsobenie v ľudskej po-
spolitosti a teda aj v štáte, v konkrétnom štátoprávnom vyjadrení a usporiadaní.  
 
 

Teda aj v štátoprávnom začlenení slovenskej národnej komunity v novodobých 
prelomových, pohnutých štyridsiatych rokoch 20. storočia.1

V  pravom slova zmysle životaschopné štátoprávne dejiny slovenského 
národa možno bez zveličovania spájať s udalosťami vzniku a existencie prvej 
slovenskej štátnosti v  marci 1939, ktoré vecne i  osobnostne nadväzovali na 
dlhodobý národnobuditeľský proces. Slovenský štát nevznikol na zelenej lúke, 
darom, milosťou či inou historicky nesúvisiacou činnosťou so slovenským ná-
rodným hnutím.2 Za vznikom slovenského štátu stálo dlhoročné úsilie gene-
rácií slovenského národa. To bol jeho prirodzený, nie umelý, slovenský národný 
kapitál. V prípade československého štátu3, bez spochybňovania jeho štátnos-
ti, národná dimenzia absentovala vinou neexistencie, fikcie, československého 
národa, o čo sa snažil tento štát od jeho začiatku opierať a  čo bolo pre neho 
v nezanedbateľnej miere aj osudné. 

Nebol to ani výsledok revolučných, spontánnych udalostí. Vznikol v lone 
československého štátu, ktorý validačným ústavnoprávnym aktom októbrovo 
–  novembrových autonomistických udalostí roku 1938 vytvoril rozhodujúce 
predpoklady pre uznanie prirodzenosti práva slovenského národa v rovine štá-
toprávnej. A to vo vnútropoliticky hektickej dobe poznačenej reálne viditeľným 
faktom rozkladu politickej moci československého štátu umocneným abdiká-
ciou E. Beneša z postu prezidentskej hlavy štátu. Je nespochybniteľné tiež, že 
bez vedomosti či i len tušenia scenára udalostí z marca 1939. 

Z pohľadu ustanovení Mníchovskej dohody z konca septembra 1938 ne-
možno vydedukovať zámer signatárskeho hitlerovského Nemecka podieľať sa 
na konštituovaní sa slovenskej štátnosti, navyše ostatní jej signatári v súvis-
losti s  jej podpisom neboli konfrontovaní vynucovacími aktmi zo strany Ne-
mecka. Rovnako dobrovoľne otázku podstaty Mníchovskej dohody nevyriešili 
štáty protihitlerovskej koalície ani jej signatári a to nielen počas trvania druhej 
svetovej vojny.4 Irelevantnosť bezprostrednosti jej vplyvu na konštitučný akt 

1 Príspevok je výstupom grantového projektu KEGA č. 003TTU-4/2012 „Formácia podnikateľských 
schopností študentov spojená s  reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu,  prameňov práva  
a právnych inštitútov“.

2 Pozri bližšie ustanovenia najvýznamnejších dokumentov slovenského národného hnutia z roku 
1848, 1861.

3 Pozri bližšie: LACLAVÍKOVÁ, M.: Recepcia práva a  vznik právneho poriadku medzivojnovej 
Československej republiky. In: Z dziejów prawa – Aus der Geschichte des Rechts (Katowice), 5, 
2012, 13, s. 211 – 232.

4 Hoci medzinárodnoprávne uznávacie akty Dočasného štátneho zriadenia československého 
prebehli v rozmedzí od 18. júla 1941 (Sovietsky zväz a Veľká Británia) do 31. júla 1941 (USA) 
plnohodnotné dištancovanie sa Veľkej Británie od svojho podpisu Mníchovskej dohody nastalo až 
5. augusta 1942 a zo strany Francúzskeho národného výboru reprezentujúceho odboj v zahraničí 
až 29. septembra 1942.
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slovenského štátu tak nemôže byť prostriedkom ani na absolutizáciu negácie 
existencie samostatného slovenského štátu v  rámci reštartu československo 
– nemeckých vzťahov, až o desaťročia neskôr, priznaním statusu nulity Mní-
chovskej dohode. Slovenská republika rokov 1939 až 1945 existovala ako reálny 
štát, tak ako aj jeho právny poriadok so všetkými z toho vyvodzujúcimi konzek-
venciami až do súčasnosti.5 

Vojnová slovenská štátnosť bola nespochybniteľná realita potvrdená 
medzinárodnoprávnym uznaním zo strany 27 štátov. Diplomatické uznanie 
de iure v sebe subsumuje prinajmenšom prejudikovanú aj jeho nižšiu formu 
de facto. Inak by vznikala zásadná otázka: Čo diplomaticky uznali tieto štáty? 
Fikciu, prelud, či dokonca virtualitu nespochybniteľne vyjadrenú na vtedajšej 
mape európskych štátov? Nič na tom nemení ani len komunistickou historio-
grafiou vykonštruované a dokonca povinné označovanie postavenia slovenské-
ho štátu v podobe prívlastku „takzvaný“. Možno že z dôvodov odpútania pozor-
nosti od zhodného postavenia československého štátu po februári 1948.6 Jej 
východiskom malo byť zvýrazňované vyhlásenie slovenskej štátnosti výhradne 
od vôle hitlerovského Nemecka.

Zabúda sa pritom na fakt dosahu Mníchovskej dohody na stredoeurópsky 
priestor, na základe ktorého dovtedajšie veľmocenské postavenie Francúzska 
a  Veľkej Británie v  ňom bolo nepochybne „zradou ich záväzkov“ voči Česko-
slovensku dobrovoľne, v zmysle ich vlastných zámerov a cieľov, vložené do rúk 
Nemecka.7 Bolo by preto prekvapujúce, a  v  historických dejoch ahistorické, 
zamieňať si súhlas s nátlakom, či preferovať nátlak pred súhlasom, zo strany 
nacistickej nemeckej stredoeurópskej veľmoci usporiadať v  danom geografic-
kom priestore pomery v zmysle vlastných predstáv. Do toho spadal aj neskorší 
osud Československa a slovenského územia. Dosiaľ však nebola historiografiou 
ani len položená otázka: Dalo sa inak? Rozhodujúca slovenská politika mala 
vtedy aj iné alternatívy národnej záchrany Slovákov? Sú to otvorené, ťažké 
otázky. Je možné zatiaľ tým, ktorí majú odvahu na odpovede napomôcť pripo-
menutím stavu vyhrotenej maďarizačnej politiky v čase dualizmu ako aj krajne 

5 Napríklad patria k nim povojnové akty rušiace platnosť majetkovoprávnych prevodov, odmietavo 
– odsudzujúce stanoviská k tzv. židovskému zákonodarstvu a podobne.

6 Patrí sem napríklad vydokumentovaná prítomnosť sovietskych poradcov na jednotlivých 
ministerstvách, prijatie tzv. brežnevovej doktríny obmedzenej suverenity štátov „svetovej 
socialistickej sústavy“ s právom vojensky vstúpiť na ich územie v prípadoch ohrozenia socializmu 
v nich, okupácia Československa od augusta 1968 s vyše dvadsaťročnou prítomnosťou cudzích 
vojsk na jeho území atď.

7 Nielen rétorikou benešovských politikov bol mohutne poznačený mníchovský postoj Francúzska 
a  Veľkej Británie. Tento fakt sa ani inak nazvať nedá, stačí len sledovať postoje oboch týchto 
štátov koncom tridsiatych rokov 20. storočia vo vzťahu ku priebehu sudetonemeckej krízy.

nepriateľskej zahraničnej politiky voči údajne umelému predmníchovskému 
československému štátu zo strany Maďarska i Poľska. 

V historickej pamäti udalostí z toho istého priestoru spred o čosi len viac 
ako dvadsať rokov na rovnakom princípe, z  rovnakej podstaty, sa riešilo for-
movanie i  konštituovanie sa československého štátu, ktorého akt vzniku bol 
v predrokovaniach podmieňovaný súhlasom dohodových mocností. Pozitívne 
stanovisko k  tomu sa dosiahlo až v  závere prvovojnového konfliktu.8 Pri-
rodzene sa natíska tiež súvisiaca otázka, či mali tieto štáty v  ustanoveniach 
medzinárodného práva legitimitu právnej sily meniť stredoeurópske pomery 
a s nimi aj mapu tohto územia? Alebo išlo len o medzinárodné zvyklosti práva 
víťazov vo vojne? Mohol poprevratový československý nástupnícky štát budo-
vať iný štátny režim, napríklad typu Maďarskej socialistickej republiky rád, než 
ten, ktorý bol svojou podstatou vlastný jeho veľmocenským protektorom Fran-
cúzsku a Veľkej Británii? 

V podstate aj jednotlivé programy prijímané zložkami slovenskej i českej 
protihabsburskej rezistencie boli viac – či menej poznačené charakterom štát-
neho režimu aj krajín, v  ktorých mali sídla tieto centrá.9 Navyše monarchis-
tického charakteru budúceho štátneho i  politického režimu sa s  definitívnou 
vyjasnenosťou vzdal rozhodujúci činiteľ odboja – Československá národná rada 
– až tzv. Washingtovskou deklaráciou.10 A rovnako aj tu je načim konečne vy-
hodnotiť dosiaľ historiografiou nepoloženú otázku: Dalo sa aj inak postupovať 
zo strany slovenskej i českej protihabsburskej rezistencie v rámci záchrany pred, 
do vojny realizovanou, dualistickou národnostnou politikou voči menšinovým 
národom a národnostiam? A vôbec, ktoré to boli tie iné alternatívy? Mohol byť 
vtedajší odboj v závere prvosvetovej vojny pripravený aj na iný spôsob riešenia 
štátoprávnych pomerov na našom území mimo dohodových veľmocí?

Druhosvetový vojnový konflikt opätovne podmieňoval pohyby v stredoe-
urópskom priestore a teda aj na našom území. Rozhodujúcimi prvkami sa stal 
tak jeho priebeh ako aj črtajúci sa záver s  vyústením do víťazstva protihitle-
rovskej koalície štátov. Aj v daných súvislostiach rozhodujúce postavenie malo 

8 Pozri bližšie stanoviská Veľkej Británie i USA spred januára i z januára 1918.

9 Napríklad vo Vyhlásení Správy Zväzu česko –  slovenských spolkov v  Rusku o  pomere Čechov 
a  Slovákov zo dňa 20. mája 1915 sa hovorí: „Považujeme za samozrejmú politickú zásadu, že 
v  budúcom kráľovstve česko –  slovenskom...“. Tiež ustanovenia oboch dokumentov amerických 
Slovákov a  Čechov. V  Clevelandskej dohode slovami: „Spojenie Českého a  Slovenského národa vo 
federatívnom zväzku štátov...“. V Pittsburskej dohode dokonca slovami: „Česko – slovenský štát bude 
republikou. Jeho Konštitúcia bude demokratická.“. Citované všetko podľa: Dokumenty slovenskej 
národnej identity a štátnosti I., Bratislava, 1998.

10 Dokument jednoznačne vyjadruje, že „Československý štát bude republikou...Vláda bude mať formu 
parlamentárnu “. In: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava, 1998.
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stanovisko týchto kľúčových štátov.11 Ani v daných udalostiach roku medziná-
rodnoprávneho uznania systému Dočasného štátneho zriadenia českosloven-
ského najprv zo strany Sovietskeho zväzu nemožno túto skutočnosť zaraďovať 
do pozície definitívneho, neochvejného vyriešenia štátoprávnych pomerov na 
našom území i systému povojnového vnútorného štátneho a politického reži-
mu. Jednoznačne tomu napovedá urýchlené časovo nasledujúce obdobné akty 
aj zo strany ďalších štátov vtedy jednotnej protihitlerovskej koalície.12 

Pre prvú ideu povojnového riešenia stredoeurópskych pomerov nebolo 
rozhodujúce naše územie, ale územie podstatne rozsiahlejšieho a nielen tým aj 
dôležitejšieho Poľska. Ale ani nesúrodosť vtedajšej poľskej politickej reprezen-
tácie nie je možné dávať do protikladu so vtedajšou československou emigrant-
skou politickou reprezentáciou vykazujúcou tiež protikladné stanoviská v  jej 
centrách v Londýne a v Moskve. Bola to len súhra javov zlyhaných sovietsko 

11 Je zaužívaným a  zneužívaným zvykom, že mocnosti cudne mlčia o  delení si medzi sebou sfér 
vplyvu. Nebolo to inak ani v  súvislosti s  Mníchovskou dohodou z  konca septembra 1938, 
v súvislosti s delením územia Poľska v roku 1939 medzi Nemeckom a Sovietskym zväzom ako aj 
v súvislosti rokovaní medzi štátmi protihitlerovskej koalície ako odraz výsledkov druhej svetovej 
vojny. Len s malými výnimkami sa po mnohých rokoch, dodatočne dozvedáme o skutočnom stave. 
Naposledy sa tak stalo v prípade paktu Molotov – Ribbentrop, kedy až v období tzv. perestrojky 
sovietsky vodca Gorbačov dal pokyn na zverejnenie existencie i  obsahu tajného protokolu 
uvádzaného paktu. Celá anabáza priznaní o rozhodujúcich veľmocensko – politických siločiarach 
sa objavila v prejave amerického prezidenta G. W. Busha pri jeho návšteve Lotyšska dňa 7. 5. 2005 
slovami: „As we mark a victory of six days ago -- six decades ago, we are mindful of a paradox. For much 
of Germany, defeat led to freedom. For much of Eastern and Central Europe, victory brought the iron 
rule of another empire. V-E Day marked the end of fascism, but it did not end oppression. The agreement 
at Yalta followed in the unjust tradition of Munich and the Molotov-Ribbentrop Pact. Once again, when 
powerful governments negotiated, the freedom of small nations was somehow expendable. Yet this 
attempt to sacrifice freedom for the sake of stability left a continent divided and unstable. The captivity 
of millions in Central and Eastern Europe will be remembered as one of the greatest wrongs of history.“ 
(Preklad: Ako sme si pripomenuli víťazstvo pred šiestimi dňami- šesťdesiatimi rokmi, sme si vedomí 
paradoxu. Pre veľkú časť Nemecka porážka viedla ku slobode. Pre veľkú časť východnej a strednej Európy, 
víťazstvo prinieslo železné panstvo inej ríše. V-E deň znamenal koniec fašizmu, ale nie útlaku. Dohoda 
z Jalty pokračovala v nespravodlivej tradícii Mníchova a paktu Molotov – Ribbentrop. Opäť zasa, keď 
vyjednávali silné vlády, sloboda malých národov sa stala určitým spôsobom postrádateľná. Avšak tento 
pokus obetovať slobodu v záujme stability zanechal kontinent rozdelený a  nestabilný. Zajatie (strata 
slobody) miliónov v  strednej a  východnej Európe sa bude pripomínať ako jedna z  najväčších krívd 
histórie“.) Citované podľa: President Discusses Freedom and Democracy in Latvia [online]. 2005 
[cit.2011 –  12 –  12]. Dostupné na internete: < http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/
news/releases/2005/05/20050507-8.html >

12 Diplomaticky uznávací akt zo strany Sovietskeho zväzu sa uskutočnil v dopoludňajších hodinách 
dňa 18. júla 1941. V ten istý deň v popoludňajších hodinách došlo k rovnakému uznaniu zo strany 
Veľkej Británie. Uznávací proces československej štátnej reprezentácie pôsobiacej v Londýne bol 
ukončený medzinárodnoprávnym uznaním zo strany USA dňa 31. júla 1941.

– poľských rokovaní na pozadí odióznej historicity krívd v historicky priveľmi 
širokom diapazóne.

Prebiehajúce druhosvetové vojnové udalosti až do teheránskej konferencie 
vykazovali nulitu definitíva vyriešenia aj povojnového československého uspo-
riadania. Ale ešte aj po nej. Z  tohto uhla pohľadu, bez snahy o negáciu vízie 
E. Benešom dôsledne prepracovanej štátoprávno – konštruktívnej substitúcie, 
existujúce reálie stavu na našom území je možné posudzovať v línii uznávacích 
diplomatických aktov z júla roku 1941 len z pohľadu výsledkov druhej sveto-
vej vojny v roku 1945. Teda nie z pohľadu na tento vojnový konflikt v danom 
čase. Len pro futuro a povojnovo už reálne validačno – spätne. V inej konštelácii 
ukončenia vojnového konfliktu to mohla byť len jedna z epizód protifašistické-
ho hnutia a jedného jeho organizačného slovenského a českého zoskupenia so 
sídlom v Londýne. 

Nejednoznačná interpretácia má svoje opodstatnenie, s mnohými úskalia-
mi, v prípade vzniku a činnosti Slovenskej národnej rady. V prvom rade časový 
prvok konštituovania sa Slovenskej národnej rady Vianočnou dohodou rozhod-
ne nebol náhodným. Vo svojej podstate len kopíroval zvratové momenty vojno-
vej situácie priaznivej pre štáty proti hitlerovskej koalície, v komplexnej podobe 
vyjadrené v povojnových zonačných záveroch najprv teheránskej konferencie 
Veľkej Trojky len niekoľko dní predtým. A to za súčasne nerušeného statusu 
štátneho režimu Slovenskej republiky. Postavenie komunistov v tejto fáze zača-
lo rásť úmerne s významom Sovietskeho zväzu vo vojnovom konflikte v smere 
nezadržiteľne nepopierateľného jeho veľmocenského postavenia kvalitatívne 
adekvátneho k ostatným štátom Veľkej Trojky. Navyše s jasne črtajúcou sa ví-
ziou jeho oslobodzovacej misie od východu nášho územia. Tieto skutočnosti 
nesporne mali odozvu aj v dovtedy nepriateľsky voči komunistom naladených 
tzv. občianskych zložkách rezistencie na Slovensku.13 Pre zachovanie ich poli-
tického života iná alternatíva ako spolupráca s komunistami pre nich už nebola.

Kontradiktórnosť konštitučného aktu Vianočnej dohody spočívala tak nie-
len v tom, že Slovenská národná rada nemohla plne a jednoznačne vychádzať 
z  práva národov na sebaurčenie, ako aj vyhlásiť sa za jedinú reprezentantku 
samobytnosti slovenského národa, či za jedinú reprezentantku jeho politic-
kej vôle, alebo za jedinú nositeľku jeho štátnej suverenity. Tieto aspekty sa 
zrealizovali už v autonómnom zriadení Slovenskej krajiny a potom nesporne 
v Slovenskej republike aj v podobe štátoprávnej. A navyše sa to udialo v čase,  
 

13 Z ich strany dovtedy to bolo v celku pochopiteľne odmietané stanovisko vzhľadom na programové 
vízie prvých štyroch ilegálnych vedení KSS vyúsťujúcich dokonca až do predstáv o povojnovom 
pripojení územia Slovenska k Sovietskemu zväzu.

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2005/05/20050507-8.html
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2005/05/20050507-8.html
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kedy medzinárodnoprávne uznaná benešovská reprezentácia nepripúšťala inú 
koncepciu ako existenciu jednotného československého národa. 

Vianočná dohoda neobsahuje ani len jedno ustanovenie, ktoré by prezen-
tovalo zámer tohto „revolučného „ orgánu vytvárať nový slovenský štát či slo-
venskú štátnosť. Ba práve naopak. Nie v jednej jej časti sú prezentované ciele 
a zásady zápasu o novú podobu povojnovej Česko – Slovenskej republiky. 
Dokonca vo svojom zakladajúcom dokumente Slovenská národná rada v rám-
ci svojich atypických predstáv o „možnostiach diktovania v revolúcii“ dobro-
voľne a explicitne uznávala benešovskú londýnsku reprezentáciu len ako svoj 
nadriadený orgán vo veciach zahraničnopolitických a vojenských. Tým ale ne-
sporne priznávala aj štátoprávnu spojitosť a nadväznosť na doktrínu predvoj-
novej Československej republiky. Hoci rovnako hodnotovo priame stanovisko 
k  vnútroštátnemu vymedzeniu sa jej postavenia k  londýnskej emingrantskej 
reprezentácii absentovalo.14 

Z  pohľadu širšieho a  nepochybne rozhodujúceho zahraničnopolitického 
bolo však irelevantné, či Slovenská národná rada a  v  akej podobe odmietala 
uznať československú štátnu reprezentáciu v Londýne. Dokonca za aký status 
Slovenska a Slovákov v novom Československu sa vyslovovala. To boli rozpory 
vnútorné, československé, nič neriešiace v rovine priaznivého vývoja vojnovej 
situácie už ustáleného plánovaného obnovenia povojnového Československa 
ako celku v jeho predmníchovských hraniciach zo strany mocností protihitle-
rovskej koalície. Pochopiteľne, že rozhodujúcim časovým momentom sa stávalo 
medzinárodnoprávne uznanie sústavy Dočasného štátneho zriadenia česko-
slovenského dňa 18. júla 1941. Táto skutočnosť prvotne a rozhodujúco neza-
stupiteľne zaraďovala aj Slovensko (ale len v  rámci Československa) do sféry 
mocensko – politického vplyvu štátov Veľkej Trojky. Realitu Povstania ako akt 
aktivizácie a slobodného stanoviska k fašizmu ako takému možno v podstate 
považovať za „povinnú“ verejnú prezentáciu lojality a  spolupatričnosti k  tej-
to koalícii. Inej alternatívy nebolo. A bolo dobre, že taká bola. No napriek 
tomu je potrebné, v tejto súvislosti, mať až tak veľa odvahy položiť si otázku, 
čo by bolo so Slovenskom bez Povstania? Dokonca pripustiť úvahu o význame 
zmeny na dosah postavenia Slovenska v rámci prípadného razantného otoče-
nia kurzu režimu slovenského štátu v smere pridania sa na stranu existujúcej  
protihitlerovskej koalície? 

Slovenská národná rada sa svojím konštitučným aktom neustanovila na 
podnet štátmi protihitlerovskej koalície uznanej benešovskej štátnej reprezen-
tácie v Londýne. Medzinárodnoprávny validačný akt zo strany Veľkej Trojky jej 

14 Pozri bližšie: MOSNÝ, P. – LACLAVÍKOVÁ, M.: Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (1848 
– 1948). Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. 

chýbal. Povstanie ako hlavný vojenský produkt revolučnej činnosti SNR v pozí-
cii revolučného orgánu skončilo porážkou. Čiže faktickým zastavením prevrato-
vého procesu. Mimoriadne postavenie SNR ako prevratového orgánu, tak ako aj 
obdobných orgánov v historických etapách a paralelách so schopnosťou tvoriť 
nové dejiny, bolo po porážke Povstania prinajmenšom oslabené. Tak ako bolo 
aj oslabená opodstatnenosť jednostranného diktovania jej podmienok, ako aj 
očakávania ich absolútnej akceptovateľnosti.15

Z rovnakého uhla pohľadu je možné nazerať aj na normotvornú činnosť 
Slovenskej národnej rady tak v banskobystrickom ako aj v po povstaleckom ob-
dobí jej činnosti. Jednotiacou premisou nemôže byť realizovaná normotvorba 
hodnotená ako právny poriadok nejakého osobitného štátu či štátnosti vytvo-
rených Slovenskou národnou radou. Ale len ako osobitný právny poriadok čes-
koslovenský platný len na Slovensku, ktorý mal ohnisko svojho vzniku v naria-
dení SNR č. 1/1944 Zb. nar. SNR. Ak by sme prijali akékoľvek iné stanovisko 
k právnym normám vydávaným SNR, dostal by sa tento revolučno – legitímny 
proces do nelegálnej polohy. Jej základom by sa totiž stal princíp ničím neodô-
vodneného postupu v  podstate samozvaného orgánu bez medzinárodnej ak-
ceptácie, ktorému v domácich podmienkach navyše chýbala validácia jeho čin-
nosti. A tou mohlo byť, tak ako aj v iných historických epochách a procesoch,  
bez porážky zakončený revolučný prevratový pohyb. K  tomu na Slovensku 
v prípade Povstania však nedošlo.

Tomuto konštatovaniu neodporuje ani skutočnosť, že ani benešovská 
štátna reprezentácia nezaujala k SNR razantnejšie stanovisko po porážke Po-
vstania. K významným dôvodom patrila aj opodstatnená nepopularita E. Be-
neša, nielen z čias jeho politickej činnosti v predmníchovskom Československu, 
u  väčšiny obyvateľov na Slovensku.16 Nepochybne aj skutočnosť existujúcej 
neistoty, ktorá mohla nahrávať, a aj nahrávala, tomu, kto politicky a strategicko 
– vojensky pochopil, že oslobodzovacia misia územia Československa je reálnej-
šia z východu s vysoko pravdepodobnými následnými konzenkvenciami povoj-
nových veľmocenských vplyvov.

Zároveň však ostáva tiež faktom, že aj v  samotnom oslobodzovacom 
procese územia Slovenska bola do značnej miery SNR rešpektovaná zo strany  

15 Výrazom toho bola aj skutočnosť, že delegácia Slovenskej národnej rady sa na rokovaní v Moskve 
v  marci 1945 o  povojnovom vládnom programe a  usporiadaní Československa zúčastnila len 
parciálne v otázke statusu slovenského národa

16 Je všeobecne známe, že E. Beneš ešte aj vo svojom stanovisku z 5. novembra 1944, vydaného 
na záver rokovaní so Slovenskou národnou radou, zotrvával na pozíciách existencie 
jednotného československého národa odvolávajúc sa pritom na svoje vlastné vedecké  
a sociologické stanovisko.
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sovietskeho vojenského velenia. To bolo zase v spojitosti s  ideovou prevahou 
komunistického vplyvu v zložení i v činnosti Slovenskej národnej rady. 

Diskutabilnou je otázka chápania Povstania v  podobe občianskeho stre-
tu. Je totižto viac pravdepodobné, že tento quasi občiansky stret nemal ani 
subjektívne, ani objektívne možnosti i schopnosť o niečom rozhodnúť. A to aj 
na základe spôsobu nekoordinovaného jeho vypuknutia zo strany vojenských 
plánov Červenej armády a v podstate hlavne s vojensky nič nekoordinujúcou 
Slovenskou národnou radou. Navyše zo strany SNR rozhodujúcou povstalec-
kou zložkou bola armáda Slovenskej republiky. Pritom táto vojenská zložka 
bola v rozklade v naďalej existujúcom vládnucom režime, ktorý nemal už vlast-
ných síl sa so situáciou vysporiadať bez zásahu zo strany svojho dovtedajšieho  
spojenca a protektora. 

Skutočnými a rozhodujúcimi hráčmi bez pochyby boli obe mocnosti – Ne-
mecko a  Sovietsky zväz a  ich ozbrojený stret na území Slovenska. Povstanie 
nepokračovalo a  nepokračovalo ani v  oslobodzovacej akcii československého 
územia zo strany štátov, ktoré štátoprávne uznávali Československo reprezen-
tované prezidentom E. Benešom.

Jesenný povstalecký stret na Slovensku v 1944 roku zároveň nesporne ab-
sorboval v sebe osobitú vlastnú symbolickosť v rovine pro futuro. Nazdávam 
sa totiž, že v nevyhnutne chystajúcom sa povojnovom československom mo-
censkom zápase práve Povstanie malo pre obidve zúčastnené „triedne“ vyhra-
nené strany nezastupiteľné miesto a význam. Hodilo sa tak českému pravicovo 
– občianskemu politickému táboru, ktorý len s námahou, a z ich vnútorného 
pohľadu a zacielenia len prechodne, sa snažil zakrývať predstavy o centralis-
ticko – predmníchovskom pokračovaní riadenia povojnového spoločného štátu. 
Ako aj medzinárodnými udalosťami posilnenej zboľševizovanej ľavici. Tí prví 
ho dali na piadestál v  rokoch 1945 –  1948 v  podobe bumerangového efektu 
pripomínania zrady Slovákov po roku 1938, a to len ako prijímaný spôsob slo-
venskej kajúcnosti. Tým druhým piadestál Povstania v rovnakom období slúžil 
na pretláčanie chápania nevyhnutnosti údajného prirodzeného spojenia oslo-
bodzovacej misie Sovietskeho zväzu s nastolením socialistického vazalstva so-
vietskeho typu na území Československa. 

Osobitnú kapitolu pozornosti budia udalosti nasledujúce v  bezprostred-
nom povojnovom trojročnom období. Značný podiel socializačných opatrení 
na našom území nebol osamotený, prejavoval sa aj v celkovej medzinárodnej 
situácii a náladách poznačených sklamaním, a následne hľadaním, takej formy 
trhového systému v štátnom režime, ktorý by pro futuro cez jeho sanáciu ne-
pripúšťal negatívne sociálne dopady pre väčšinu obyvateľstva.17 Tridsiate roky 

17 Silné socializačné hnutie zasiahlo aj štáty v západoeurópskej zóne pri súčasne silnom politickom 

20. storočia poznačené všeobecnou hospodárskou krízou s následným vyúsťu-
júcim prejavom druhosvetovej vojny boli ešte stále v pamäti. 

Formálne politicko – právnym základom hľadania československého poli-
tického i štátneho režimu mal byť Košický vládny program nesporne vypraco-
vaný pod ingerenciou Sovietskeho zväzu. A preto nielen obsahove jeho ustano-
venia nemohli zabezpečovať rovnováhu povojnového politického smerovania 
pomerov v Československu. Dostatočne však naznačovali, že komunistami po-
žadovaná ich dôsledná realizácia nemôže smerovať inam než do úplného rozru-
šenia podstaty spoločenského systému predmníchovskej štátnosti. Ale nielen 
to, socialistický obsah mnohých jeho častí bol nesporný. Podporovaný tiež tým, 
že celý vládny program prvej československej povojnovej vlády bol vo všetkých 
smeroch orientovaný na Sovietsky zväz. Bola to náhoda, alebo jednoznačná 
prejudikácia dôsledkov prosovietskej (komunisticko –  socialistickej) zonácie 
východoeurópskeho priestoru? Boli to len predpoklady alebo už cestovná mapa 
nezadržiteľne rozbehnutého totalitarizmu sovietskeho socialistického typu  
na území Československa?

Volebné výsledky posledných demokratických volieb v roku 1946, pred na-
stolením totalitarizmu v roku 1948, v konečnom dôsledku preukazovali rieše-
nie dvoch druhov problémov. Vo všeobecnosti platí zaužívaný názor, že išlo len 
o stret dvoch existujúcich politických spektier. Na jednej strane komunistami 
presadzovaná premena československých spoločenských pomerov do podoby 
sovietskeho socialistického typu v proti póle s občianskymi stranami požadujú-
cimi zachovanie demokratických zásad v štáte a trhové hospodárstvo. Navyše 
s viditeľne proklamovanou snahou o obnovenie predmníchovských centralistic-
kých tendencií v pomere ku Slovensku a slovenskému národu. 

Nazdávam sa však, že k volebným výsledkom v českých krajinách prispie-
valo v nemalej miere aj históriou overené tradičné nepriateľstvo i obava pred 
nemeckou expanzionistickou politikou v  budúcnosti. Skúsenosti z  nie tak 
vzdialenej minulosti mali stále vysoký pocitový potenciál, a ochrana zo strany 
veľmocenského Sovietskeho zväzu sa mohla javiť ako príhodné i stabilizujúce 
dlhodobé riešenie. Navyše sklamanie zo zrady politiky Francúzska i Veľkej Bri-
tánie z mníchovských udalostí roku 1938 v povedomí širokých vrstiev české-
ho národa dosahovalo neznižujúcu sa potenciu. Rozhodne však nešlo o súhlas 
s nastolením sovietskych socialistických pomerov.

Nezakrytá a  definitívna zmena mocenskopolitických pomerov do totali-
tárno – socialistických nastala vo februári 1948 ako jednosmerného povojno-
vého výsledku v réžii Sovietskeho zväzu. Neboli pritom rozhodujúce udalosti  

vplyve komunistov vo Francúzsku i Taliansku. Povojnová mocenská zonácia vplyvu však zabránila 
obdobnému vyústeniu, aké sa vysumarizovalo v zóne sovietskeho vplyvu.
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spojené s týmto dátumom. Ukázali sa však len ako nanajvýš vhodná, s prispe-
ním politiky občianskych strán i prezidenta E. Beneša, forma. Aj keby febru-
árových udalostí nebolo, boli by iste bývali nesporne iné udalosti či spôsoby 
„zarovnania“ západných hraníc sovietskeho socialistického impéria. Nič na tom 
nezmení ani skúmanie argumentačnej platformy, či išlo o parlamentno – ústav-
nú zmenu alebo o komunistický puč? 

Uznávam, že je úlohou i výsadou všeobecnej i právnej historiografie podá-
vať len zhodnocovacie pohľady na dejinné udalosti. Ale ako sa potom vyrovnať 
s tvrdením, že „historia est magistra vitae“?

JEDNOTNÉ ROĽNÍCKE DRUŽSTVO – FENOMÉN 
POVOJNOVÉHO VIDIEKA1

Ondrej Podolec

Hej, u našim valale
Šumne i veselo,
Bo v našim valale, eja hoj,
drustvo zbohacelo.

Ej, mala by ja jednotkov, mala,
kec by ja śe skupinarom znala,
ale ja śe skupinarom neznam,
ta ja vera jednotkov nemam.2

Uvedené piesne, zozbierané na dedinách pri etnologickom výskume, sú 
svedectvom, že Jednotné roľnícke družstvo (JRD) sa stalo súčasťou každoden-
ného života na vidieku a preniklo aj do ľudovej slovesnosti. Pôvodne démonizo-
vané inštitúcie, ktorých vznik súvisí s likvidáciou majetkovej podstaty súkrom-
ne hospodáriaceho roľníctva spojený často s násilím a perzekúciami nevinných 
ľudí sa postupne stávajú akceptovanou súčasťou života v totalitnom komunis-
tickom režime. Ďalšími generáciami už boli vnímané ako samozrejmá súčasť 
života na dedine.

V  uvedených príkladoch nových ľudových piesní sa už nerieši samotná 
existencia družstiev, či problematika často tragických skúseností zo vstupo-
vania do nich, ale konkrétne problémy doby. V prvom prípade je to zlepšenie 
ekonomickej situácie družstiev, keďže v prvých rokoch výnosy zvyčajne nepo-
stačovali ani na zabezpečenie základných životných potrieb ich členov a dru-
hom prípade ide o spôsob odmeňovania prostredníctvom pracovných jednotiek 
– pričom známosť so skupinovým vedúcim mala viesť k vykázaniu ich väčšieho 
počtu a tým aj k vyššej mzde.

1 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a  vývoja na základe zmluvy 
č. APVV-0607-10.

2 K výsledkom etnologického výskumu bližšie pozri: Burlasová, S.: Odraz socialistických premien 
na dedine vo folklórnej tvorbe na Slovensku. In:  Cambel, S. (zost.): Ku vzniku a  začiatkom 
JRD v  ČSSR. Kapitoly z  dejín socialistického poľnohospodárstva v  Československu. Bratislava 
1985, s. 270 – 271 
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Problematike vzniku a  pôsobenia JRD venovala dobová slovenská his-
toriografia3 (čiastočne aj právna veda i  právna historiografia4) pred rokom 
1989 pomerne značnú pozornosť. Po páde komunistického režimu bola táto 
téma považovaná za „sprofanovanú“, respektíve pozornosť bola prirodzene 
venovaná predovšetkým dovtedy tabuizovaným aspektom procesu násilnej 
kolektivizácie.5 Povojnová perióda vývoja poľnohospodárskeho rezortu v Čes-
koslovensku a fungovanie JRD ako jeho základného kameňa od päťdesiatych 
rokov až do roku 1989 sa tak nachádza už štvrťstoročie mimo väčšieho záujmu  
slovenskej historiografie. 

Na Slovensku pritom malo družstevníctvo bohaté tradície, pričom Gaz-
dovský spolok Samuela Jurkoviča v Sobotišti zohral priekopnícku úlohu aj v ce-
loeurópskom kontexte. Po druhej svetovej vojne existovalo na Slovensku (resp. 
v Československu) viacero foriem družstevníctva pričom ich spoločným meno-
vateľom bola len rovnaká právna forma. Členovia sa v nich spájali na skutočne 
dobrovoľnej báze, pričom spoločne vykonávali činnosti v rozsahu, ktorý bol pre 
nich výhodný.6 Transformácia do formy unifikovaného jednotného družstva 
bola vynútená kogentným ustanovením zákona o jednotných roľníckych druž-
stvách prijatý komunistickým parlamentom v roku 1949 a vzhľadom na vyš-
šiu mieru „zospoločenštenia“ majetku a ich podriadenosť voči orgánom štátnej 
správy, resp. štátom ovládanému celoštátnemu stavovskému orgánu znamenal 
tento zákon zásadné obmedzenie vlastníckych práv.7 

3 Pozri napr.: Plevza, V.: KSČ a roľnícka otázka na Slovensku (1921 – 1960). Bratislava 1961; Cambel, 
S.: Roľnícka politika KSČ v období budovania základov socializmu na Slovensku. Bratislava 1979; 
Cambel, S.: Dějiny kolektivizace českoislovenského zemědělství. Praha 1989; Cambel, S. (ed.): Ku 
vzniku...; Kováč, K. a kol.: 40 rokov socialistického poľnohospodárstva v okrese Nitra. Bratislava 
1989; Bolfík, J. a  kol.: Kolektivizácia a  rozvoj socialistického poľnohospodárstva v  okrese 
Rimavská Sobota. Martin 1984; Mertanová, Š. – Kartous, P.: Socializácia poľnohospodárstva na 
Slovensku v dokumentoch 1949 – 1955. Bratislava 1989

4 Pozri napr.: Štefanovič, M. a  kol.: Roľnícko-družstevné právo. Bratislava 1979; Štefanovič, M.: 
Právne vzťahy v JRD. Bratislava 1982; Vysokaj, J.: Jednotná zemědělská družstva – úloha práva 
při jejich výstavbě. Praha 1989.

5 Pozri napr.: Fabricius, M. – Holec, R. – Pešek, J. – Virsik, O.: 150 rokov slovenského družstevníctva. 
Víťazstvá a  prehry. Bratislava 1995; Jech, K.: Kolektivizace a  vyhánění sedláků z  půdy. Praha 
2008; Rokoský, J. –  Svoboda, L. (eds.): Kolektivizace v  Československu. Praha 2013; Hlavová, 
V.: Kulak –  triedny nepriateľ. „Dedinský boháč“ v  kontexte kolektivizácie na Slovensku (1949 
–  1960). Bratislava 2010. Pozri tiež niekoľkozväzkovú edíciu dokumentov –  Edice dokumentů 
z  fondů Státního ústředního archivu. Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství. 
– vydavateľ Státní ústřední archiv (dnes Národní archiv) Praha 1995 – 2008.

6 Fabricius, M. – Holec, R. – Pešek, J. – Virsik, O.: 150 rokov...

7 Zákon č. 69/1949 Zb.; porov.: Národní archiv Praha, fond Ministerstvo zemědělství – JZD, kart. 72

Kolchozy sovietskeho typu boli pre väčšinu roľníkov v Československu od-
strašujúcim príkladom, a tak komunistická strana musela pri ich presadzovaní 
postupovať (prinajmenšom až do uchopenia absolútnej moci) veľmi opatrne 
– aj v zmysle smernice Kominterny, ktorá neodporúčala priskoré snahy o  ich 
zavádzanie. Túto taktiku dodržiavala až do februárového prevratu (i krátko po 
ňom), keď československí komunisti vytrvalo ubezpečovali roľníkov, že soviet-
ske kolchozy nehodlajú zavádzať.8 „Třeba si uvědomit, že politika, kterou jsme v ze-
mědelství dosud dělali, že nebyla socialistická politika. To byla politika, kterou jsme 
dělali v daných poměrech, kdy se nám jednalo o získání politické moci, abychom mohli 
k budovaní socializmu přikročit. Museli jsme v zemědelské politice udělat řadu opa-
tření, která nám byla proti srsti a která bychom nebyly dělali, kdybychom tu nebyli 
měli partneri který chtěli zapřáhnout zemědelce do kapitalistické káry“ – charakte-
rizoval Antonín Zápotocký dovtedajšiu taktiku KSČ 9 

Taktiku komunistickej strany načrtol jej predseda Klement Gottwald: 
„Je to problém veľmi závažný a  není divu, že to veľké sousto nemůžeme sežvý-
kat. Myslím také, že najednou to nevyřešíme a že to budeme muset dělat po 
kouscích... Říkal jsem Stalinovi výslovně, že o  kolchozech nebudeme mluvit,  
že je budeme delat.“10

Po februári 1948 bol ďalší postup v poľnohospodárskej politike štátu a zá-
roveň aj osud maloroľníckeho stavu už plne v rukách KSČ. Násilím sprevádzaná 
kolektivizácia sa pritom mala dotýkať poslednej pôdy, ktorá ešte po niekoľkých 
etapách pozemkových reforiem zostala ešte v súkromných rukách.

Napriek deklarovanej dobrovoľnosti dochádzalo pri „presviedčaní“ roľní-
kov ku vstupu do unifikovaného družstva k rôznym formám priameho i nepria-
meho nátlaku štátu i jeho represívnych orgánov. Medzi nepriame metódy patrili 
napríklad ekonomické nástroje: osobitná sadzba dane, „likvidačná“ výška pred-
písaných dávok štátu (tzv. kontingentov), či vyvlastnenie potrebnej mechanizá-
cie a zbavenie možnosti jej nákupu. Často sa tiež stávalo, že v rámci sceľovania 
družstevných pozemkov bola pôda súkromne hospodáriacemu roľníkovi proti 
jeho vôli vymenená za horšiu, ktorú by navyše musel s veľkými ťažkosťami po 
dlhšom neobhospodarovaní rekultivovať.11

Medzi priame metódy patrilo často zastrašovanie, zneužívanie trestného 
práva, či rôzne formy mimosúdnej perzekúcie: internácia, zabránenie prístupu 

8 Bližšie pozri: Jech, K.: Kolektivizace... ; porov.: Hlavová, V.: Február 1948 a  roľnícky stav. 
In: Podolec, O.(ed.): Február 1948 a Slovensko. Bratislava, s. 557 – 569.

9 Juněcová, J. – Pšeničková, J. (ed.): Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství. Vznik 
JZD 1948 – 1949. Praha 1995, s. 38

10 Tamže, s. 45

11 Národní archiv Praha, fond Ministerstvo zemědělství – JZD, kart. 68
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k vzdelaniu deťom perzekvovaných či iný postih rodinných príslušníkov, ktoré 
často vrcholili až násilným vysťahovaním rodiny na druhý koniec republiky. Na 
zastrašenie obyvateľov konkrétnej obce a vynútenie ich súhlasu so vstupom do 
JRD väčšinou postačoval represívny zásah voči jednej, či niekoľkým rodinám.

K  sofistikovanejším metódam patrilo zámerné vyvolávanie odporu chu-
dobných roľníkov voči bohatým ako aplikácia stalinskej tézy o  zostrovania 
triedneho boja. Administratívny zákaz používania kravských poťahov mal na-
príklad viesť k nutnosti požičiavať si povozy od bohatých gazdov, čo len zvyšo-
valo mieru zadlžovania maloroľníkov.12

Prvá právna úprava definovala JRD ako právnickú osobu a subsumovala ho 
pod pojem ľudové družstvo, ktoré malo byť združením pracujúcich na spoločnú 
činnosť smerujúcu k zvýšeniu životnej úrovne členov i ostatného pracujúceho 
ľudu. Tento cieľ mal mať prioritu aj pred dosiahnutím, čo najlepšieho hospodár-
skeho výsledku, keďže definícia výslovne vylučovala ako cieľ snahu o dosiahnu-
tie čo najväčšieho zisku z vloženého kapitálu. 

Z celkovej právnej úpravy v rámci jej vývoja môžeme vyabstrahovať aj ďal-
šie pojmové znaky JRD. „Jednotnosť” v názve znamenala unifikáciu inštituci-
onálnej štruktúry družstiev a jej kogentnú úpravu a tiež aplikáciu zásady jedna 
obec – jedno družstvo, t.j. územná pôsobnosť družstva bola podľa zákona v zá-
sade zhodná s územným obvodom obce. Samosprávnosť rozhodovania členov 
o  svojom družstve bola výrazne limitovaná rozhodovacou právomocou orgá-
nov štátnej správy a štátom ovládanej stavovskej organizácie, pričom ich podiel 
na jeho riadení už nezávisel od výšky vloženého podielu na majetku. Členovia 
mali ďalej povinnosť vložiť do družstva celý svoj poľnohospodársky majetok, 
pričom zo svojim podielom následne už nemohli disponovať. Takto kogentne 
ustanovená podoba JRD sa vo svojich hlavných znakoch zásadne odlišovala od 
dovtedajšej definície družstva ako jedného z druhov právnických osôb, ktoré-
ho formu, štruktúru i ciele určovali členovia na základe slobodného rozhodnu-
tia a tiež od družstevníctva, ktoré malo bohaté tradície už v prvej polovici 19. 
storočia na Slovensku (Sobotište), či v Európe (Rochdale).13 Predmet činnosti 
zákon definoval exemplifikatívnym výpočtom, čo vytváralo legislatívny rámec 
aj pre činnosti nad rámec rastlinnej a živočíšnej výroby. JRD vznikali dvoma 
spôsobmi: obligatórnou transformáciou existujúcich hospodárskych družstiev 
do jednej štátom stanovenej formy, či vytvorením úplne nového družstva. 
Transformácia do formy unifikovaného jednotného družstva bola vynútená 
kogentným ustanovením zákona, čo v  praxi väčšinou znamenalo prechod od 

12 Švorc, P.: Kolektivizácia a budovanie socialistického poľnohospodárstva na Spiši v rokoch 1949 
– 1970 (so zreteľom na osobitosť horských o podhorských oblastí). diz. práca 1989, s. 56n

13 Zákon č. 69/1949 Zb.; porov.: zákon č. 49/1959 Zb.; zákon č. 137/1975 Zb., zákon č. 90/1988 Zb.

voľnejších foriem k väčšej miere zospoločenštenia a tým zároveň aj zásadné ob-
medzenie vlastníckych práv členov družstiev. V súlade so zásadou „jednotnosti” 
sa navyše všetky družstvá pôsobiace v jednej obci museli obligatórne zlúčiť. Pri 
vzniku nového družstva bolo prvým krokom ustanovenie 5 – 10 členného prí-
pravného výboru, ktorý si zvolil predsedu a podpredsedu. Ich povinnosťou bolo 
oznámiť do troch dní za súčinnosti miestneho národného výboru tieto skutoč-
nosti Ústrednej rade družstiev, t.j. štátom ovládanej stavovskej organizácii. Až 
po jeho schválení personálneho obsadenia prípravného výboru a jeho vedenia 
bolo založenie družstva platné a mohol sa začať nábor nových členov. Po ozná-
mení vzniku JRD registru vedenom na príslušnom súde mohol prípravný výbor 
zvolať valné zhromaždenie, aby zvolilo riadne orgány, personálne zloženie kto-
rých opäť podliehalo schváleniu.14 V ďalšom vývoji legislatívy sa proces vzniku 
JRD zjednodušil. Od z  roku 1975 bola právna existencia družstva explicitne 
odvodená od zápisu do podnikového registra.15

Ustanovené JRD mohlo následne prijímať nových členov, neskôr aj bez 
majetkového vkladu. Rozhodovací proces o  prijímaní členov bolo v  podsta-
te až trojinštančným procesom. Členom sa mohla stať len fyzická osoba, hoci 
sa automaticky počítalo, že miestne JRD bude automaticky hospodáriť aj na 
pozemkoch vo vlastníctve obce (väčšinou aj bez osobitného právneho titulu). 
Rozhodnutím, ktoré nemalo právny podklad, boli z  členstva vylúčení bohatí 
roľníci („kulaci a trieda vykorisťovateľov“), a tak prihlášku mohol podať už len 
malý a stredný roľník, „roľnícka žena“, roľnícka mládež (staršia ako 16 rokov) 
alebo aj bezzemok, ktorý napríklad predtým hospodáril len na prenajatej pôde. 
Hoci väčšinou na súkromnom roľníckom hospodárstve hospodárila celá rodina, 
podanie prihlášky sa vzťahovalo len na osobu, ktorá ju podala. Manželka roľ-
níka sa tak automaticky nestala členkou JRD, hoci nad roľníkom stál v tomto 
prípade kategorický imperatív: „Je vaší povinností, aby ste jí přesvědčil o nutnosti 
vstupu do družstva“. O  prijatí rozhodovalo predstavenstvo družstva a  ak jeho 
rozhodnutie nebolo jednohlasné, rozhodovala členská schôdza. Jej samospráv-
ne rozhodnutie mohlo zvrátiť rozhodnutie orgánu štátnej správy, keďže sa ne-
prijatý uchádzač ešte mohol odvolať k okresnej poľnohospodárskej rade.16

Unifikovanú podobu JRD predpisovali vzorové stanovy, ktoré určovali 
všetky zásadné otázky fungovania družstiev (najmä členstva, postavenia a kre-
ovania správnych orgánov, hospodárenia JRD). Pre družstvá boli záväzné a ich 
zväčša kogentnú podobu určoval príslušný štátny alebo štátom ovládaný orgán. 

14 Zákon č. 69/1949 Zb., porov.: zákon č. 187/1948 Zb.

15 Zákon č. 49/4959 Zb., porov.: zákon č. 137/1975 Zb.

16 Národní archiv Praha, fond Ministerstvo zemědělství –  JZD, kart. 68, porov.: Tamže, kart. 72 
a Tamže, kart. 73
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Vzorové stanovy prijímala najprv Ústredná rada družstiev, pričom podliehali 
schváleniu vlády. V roku 1975 ich vydala svojim nariadením priamo vláda. Poli-
tika prestavby a liberalizácie ekonomiky koncom osemdesiatych rokov 20. sto-
ročia sa dotkla aj otázky stanov družstva. Zákon sa v tomto prípade už neodvo-
láva na vzorové stanovy len taxatívne vymenúva obligatórne náležitosti stanov 
každého družstva.17

Podľa miery zospoločenštenia vkladov sa rozlišovali viaceré vývojové 
stupne JRD (JRD prvého až štvrtého typu18) pričom zo strany komunistické-
ho štátu bol vytváraný tlak, aby všetky JRD čo najskôr dospeli do najvyššieho  
– štvrtého stupňa.

Proces unifikácie išiel ruka v ruke s procesom “poštátnenia” družstiev, t.j. 
ich postupným podriadením pod štátnu kontrolu na úkor vlastných samospráv-
nych orgánov. Podľa zákona č. 187/1948 Zb. sa družstvá museli povinne zdru-
žiť v Ústrednej rade družstiev (ÚRD). Analogicky k asymetrickému usporiada-
niu štátu bola zriadená Slovenská rada družstiev so sídlom v Bratislave, ktorá 
bola definovaná ako oblastný orgán ústrednej rady družstiev podriadený praž-
skému centru. Jej úlohou bolo starať sa „v duchu státní jednoty” o družstevníc-
tvo na Slovensku. ÚRD bola oprávnená ukladať družstvám úlohy a povinnosti 
i kontrolovať ich plnenie. Ústredný orgán mal pritom právomoc zastaviť výkon 
akéhokoľvek uznesenia orgánu družstva a na základe vágne formulovaných dô-
vodov odvolať orgány družstva a menovať nové.

Zákon priamo zakotvoval podriadenie ústrednej rady družstiev štátnej 
správe, a tak namiesto samosprávneho stavovského orgánu išlo o prostriedok 
resp. „prevodovú páku” štátneho riadenia družstiev. Príslušné ministerstvo 
totiž mohlo zrušiť akékoľvek uznesenia ústrednej i  slovenskej rady družstiev 
a  na základe vágne formulovaných dôvodov kedykoľvek odvolať členov ich  
riadiacich orgánov.19

Kľúčovou právnou otázkou fungovania družstiev bol vzťah k  užívanej 
pôde. Celkový trend nadradenia užívacieho práva nad vlastnícke (v duchu 

17 Zákon č. 137/1975 Zb.; zákon č. 90/1988 Zb.

18 Družstvá tzv. prvého typu spočívali na vzájomnej výpomoci roľníkov pri spoločnom vykonávaní 
poľných prác. Druhý typ družstva bol charakterizovaný aj technickým spojením pozemkov 
(rozoraním medzí) pričom živočíšna výroba zostávala rozdelená. V  rámci tretieho typu došlo 
k prevodu živého i mŕtveho inventáru do vlastníctva JRD a živočíšna výroba sa už vykonávala 
spoločne (spoločné ustajnenie dobytka). V družstvách štvrtého typu sa pri rozdeľovaní výnosov, 
resp. odmeňovaní, už nebrala do úvahy veľkosť vloženého podielu a  za užívanie pôdy nebola 
vlastníkom poskytovaná náhrada.

19 Zákon č. 187/1948 Zb.

ústavnej zásady „pôda patrí tomu, kto na nej pracuje”) sa prejavoval aj v oblasti 
hospodárenia družstiev a zakotvení právneho vzťahu k majetku, ktorý užíva-
li. Hoci pozemky stále zostávali formálne vo vlastníctve členov, užívacie právo 
prináležalo družstvu „v rovnakom rozsahu, v akom by náležalo vlastníkovi”. Právo 
družstevného užívania bolo charakterizované ako právo bezodplatné a časovo 
neobmedzené a celkom vylučovalo užívacie právo formálneho vlastníka. V rám-
ci užívania pozemkov bolo družstvám explicitne priznané právo upravovať, me-
niť ich podstatu, zriaďovať na nich stavby, či za istých okolností (a po privolení 
príslušných správnych orgánov) previesť časť užívacích práv na tretiu osobu 
– socialistickú organizáciu alebo formou záhumienku rodinám členov družstva. 
Všetky porasty na družstevne užívanom pozemku patrili výlučne družstvu. 
Jediným dôvodom zániku práva družstevného užívania mohol byť len prevod 
alebo prechod do socialistického spoločenského vlastníctva. Člen družstva pri-
tom musel pri vstupe odovzdať do družstevného užívania celé svoje pozemko-
vé vlastníctvo.20 Neskôr právna úprava z roku 1975 vymedzila pozemky, ktoré 
člen vstupujúci do družstva neodovzdával. Patrili sem pozemky, na ktorých stá-
li stavby v jeho osobnom vlastníctve s priľahlými nádvoriami a záhradou nepre-
sahujúce v zásade výmeru 0,1 ha. 

Právna úprava bola spočiatku len veľmi rámcová, a  tak musel Ústredná 
rada družstiev riešiť množstvo konkrétnych otázok.21 Družstevníkovi naprí-
klad spravidla zostávalo nominálne vlastnícke právo k pôde, ktoré teoreticky 
mohol aj previesť na inú osobu. Ústredná rada družstiev riešila aj otázku prí-
padného testamentárneho dedenia takejto pôdy, pričom príslušnému družstev-
níkovi zaslala odpoveď, že je možné. JRD v zásade nepreberalo záväzky, ktoré 
sa viazali na majetok, ktorý užívalo – napríklad úvery na budovy, v ktorých roľ-
níci aj bývali, boli povinní naďalej splácať.22

Prvá vlna združstevňovania znamenala aj prekonanie akejsi psychologic-
kej bariéry, keď sa mnohí roľníci pod vplyvom perzekúcií a násilia, ktorých boli 
svedkami, postupne zmierovali s neodvratným osudom a mentálne sa odpútali 
od svojich hospodárstiev aj pôdy. K pocitu márnosti prispievali aj väčšinou veľ-
mi zlé hospodárske výsledky družstiev v prvých rokoch ich pôsobenia.23

20 Zákon č. 59/1949 Zb.; zákon č. 49/1959 Zb., porov.: Štefanovič, M.: Právne vzťahy..., s. 40n

21 Národní archiv Praha, fond Ministerstvo zemědělství – JZD, kart. 68; tiež: Tamže, kart. 72

22 Národní archiv Praha, fond Ministerstvo zemědělství – JZD, kart. 68

23 Mnohé prípady pozri: Růžička, M.: Vyhnanci I. Akce „Kulak“. Zločin proti lidskosti! Miesto 
vydania neuvedené 2008; Růžička, M.: Vyhnanci II. Akce „Kulak“. Zločin proti lidskosti! Miesto 
vydania neuvedené 2011
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Postupne dokonca dochádzalo k  paradoxnému javu, keď sa pôda, ktorej 
sa pôvodne roľníci nechceli za žiadnych okolností vzdať, stávala pre nich príťa-
žou. S jej vlastníctvom totiž boli spojené vyššie spomínané povinnosti i obme-
dzenia. Často preto vyvíjali snahu zbaviť sa jej a oslobodiť sa tak pre možnosť 
zamestnanie v inom sektore. Účelové nastavenie príjmových pomerov v komu-
nistickom Československu 50 –  tych rokov bolo totiž konštruované tak, aby 
motivovalo k zamestnávaniu sa v priemysle i baníctve, a  tak im JRD boriace 
sa s  hospodárskymi ťažkosťami nemohli konkurovať. Členstvo JRD navyše 
striktne vylučovalo iný pracovný pomer. Vlastníctvo pôdy sa teda v praxi sta-
lo nepriamou prekážkou vzniku pracovného pomeru. Vlastník teda musel na 
pôde hospodáriť, aby bol schopný naplniť tzv. kontingenty. Výška týchto po-
vinných naturálnych dávok štátu vychádzala z výmery obhospodarovanej pôdy. 
Ich plnenie bolo vynucované pod hrozbou drakonických trestov, keďže súdna 
prax nedodržanie objemu predpísaných dávok účelovo považovala za naplnenie 
skutkovej podstaty trestných činov politickej povahy. Zároveň roľník ako „sa-
mozásobiteľ“ nemal ani právo na potravinové lístky. 

Druhou možnosťou bolo zbaviť sa pôdy a odovzdať ju do JRD. Prijatie ďal-
šej pôdy však družstvá väčšinou podmieňovali vstupom aspoň jedného člena 
rodiny do družstva, keďže zásadným problémom JRD sa v  prvej polovici 50 
– tych rokov postupne stal z vyššie uvedených dôvodov akútny nedostatok pra-
covných síl. Z toho potom vyplývala neschopnosť obhospodarovať všetku pôdu, 
ktorú malo v užívaní. V roku 1952 bolo napríklad v 50% obcí JRD, ktoré však 
obrábali len 17% pôdneho fondu... Túto prax odmietania ďalšej pôdy aplikovali 
aj napriek stanovisku KSČ z roku 1952, v ktorom bol tento postup označený za 
nesprávny a nedostatok pracovných síl mal byť kompenzovaný lepšou mecha-
nizáciou. Imperatív hospodárskeho výsledku, na ktorom boli družstevníci exis-
tenčne závislí, bol teda často silnejší ako teoretické politické smernice. Svedčí 
o tom množstvo sťažností, ktoré roľníci adresovali na Ústrednú radu družstiev. 
Napríklad manželský pár, ktorý pôvodne spoluzakladal JRD a neskôr sa kvôli 
lepším zárobkom zamestnal vo fabrike, sa sťažoval, že miestne JRD im chce 
dokonca proti ich vôli vrátiť pôdu (!). Mnohé JRD zas odmietali prevziať hos-
podárstva v  horšom stave, keďže ich rekultivácia bola spojená so zvýšenými 
nákladmi. V iných prípadoch zas podmieňovali prijatie pôdy od starších vlastní-
kov, ktorí už neboli schopní ju obhospodarovať vstupom ich dcéry do družstva. 
Popritom bol v  tejto situácii často odopieraný súhlas s  uvoľnením z  členstva 
v JRD, alebo s prestupom do lepšie hospodáriaceho JRD, ktorý bol často mo-
tivovaný vyššou hodnotou pracovnej jednotky, t.j. vyššími príjmami členov.24

24 Národní archiv Praha, fond Ministerstvo zemědělství – JZD, kart. 68

Opačným paradoxom bola v  druhej polovici šesťdesiatych rokov pod-
pora súkromných hospodárov zo strany príslušných okresných správnych 
orgánov. Prioritou totiž bolo splnenie zásobovacích noriem za okres, a  tak 
radšej pragmaticky upustili od požadovaného „úplného dokončenia kolekti-
vizácie“ v  okrese a  podporovali efektivitu hospodárenia súkromníkov, aby sa  
zvýšili ich výnosy.25

Jednotné roľnícke družstvo teda predstavuje fenomén, bez ktorého si ne-
vieme predstaviť obraz povojnovej slovenskej dediny. Spravidla bol najväčším 
zamestnávateľom v obci a jeho hospodárske budovy prečnievajúce nad rodinný-
mi domami dotvárali jej vizuálny kolorit. S výnimkou kostola ako trpenej domi-
nanty „predošlej doby” s ním väčšinou boli s existenciou JRD spojené aj ďalšie 
miestne „dominanty“ – družstevná bytovka, kultúrny dom, či škôlka. Menšie 
priemyselné prevádzky boli často súčasťou pridruženej výroby družstva. 

JRD teda v rôznych formách participovalo na stavebných aktivitách ako 
aj na kultúrno – osvetových aktivitách. V rámci stavieb v obci bolo družstvo 
priamo ich investorom, pokiaľ boli určené priamo pre potreby členov družstva. 
V snahe udržať v družstve mladé rodiny postupne vyrastali v mnohých obciach 
dovtedy netypické družstevné bytové domy, ktoré sa predtým stavali len v mes-
tách. Kultúrne domy stavali družstvá buď vo svojej réžii alebo participovali na 
svojpomocne budovaných obecných stavbách (akcia „Z“) zapožičaním automo-
bilov a ťažkých mechanizmov, či dodaním časti materiálu. 

S družstvom boli spojené aj miestne kultúrne aktivity. Pod jeho hlavičkou 
často fungoval amatérsky divadelný súbor, folklórny súbor, či spevácky zbor.

Osobitnú kapitolu tvorilo inštitucionálne „zastrešenie“ miestneho športu, 
keď bola v mnohých obciach miestna telovýchovná jednota („TJ Družstevník”) or-
ganizačnou súčasťou JRD. Jej najvýraznejším predstaviteľom bol väčšinou miest-
ny futbalový klub, disponujúci ihriskom s vybudovaným zázemím (šatňami).26 

25 Švorc, P.: Kolektivizácia..., s. 181

26 Z množstva obecných monografií a monografií o jednotlivých družstvách pozri napr.: JRD Soľ. 
Košice 1989; JRD Pokrok Poltár. Bratislava 1989; Karlík, J. –  Lacko, M. –  Marek, M. –  Mrva, 
I. –  Tatík, J.: Modrová 1157 –  2007. Modrová 2007; Červenka, J. –  Demo, O. –  Klobušická, P. 
–  Slivka, M. –  Grubeči, V.: Naše Vajnory. Bratislava 2008. Pozri tiež napríklad dejiny JRD 
a  školských a  športových inštitúcií obcí: Čačov, Smižany, Dolné Dubové, Spišská Teplica, Dlhé 
Klčovo. Dostupné na:

 http://cacov-history.webnode.sk/futbal/
 http://www.pdcingov.sk/kategoria/historia/
 http://www.dolnedubove.sk/historia-futbalu-v-dolnom-dubovom/
 http://www.dolnedubove.sk/materska-skola/
 http://www.druzstvoteplica.sk/nasa-farma/historia-nasho-druzstva.aspx
 http://www.dlheklcovo.sk/sport/

http://cacov-history.webnode.sk/futbal/
http://www.pdcingov.sk/kategoria/historia/
http://www.dolnedubove.sk/historia-futbalu-v-dolnom-dubovom/
http://www.dolnedubove.sk/materska-skola/
http://www.druzstvoteplica.sk/nasa-farma/historia-nasho-druzstva.aspx
http://www.dlheklcovo.sk/sport/
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Samosprávne riadenie družstiev sa postupne formalizovalo, čo zodpo-
vedalo rozhodovacím procesom na všetkých stupňoch komunistického štátu. 
V zakladateľskom období boli totiž do čela družstiev väčšinou volení najväčší 
dedinskí hospodári, ktorí často vložili najväčší vklad a disponovali prirodzenou 
autoritou. Neskôr sa reálny rozhodovací proces o vedení družstva odohrával čo-
raz viac mimo oficiálnych orgánov JRD. Družstevníci s  najväčším pôvodným 
vkladom boli postupne propagandisticky označovaní za kulakov, ktorí sa mali 
„votrieť“ do družstiev s úmyslom sabotáže, či ich rozloženia ich zvnútra.27

Za najvyšší orgán JRD právna úprava označovala členskú schôdzu, kto-
rá volila ďalšie orgány – predsedu, predstavenstvo a kontrolný orgán – revíznu 
komisiu, pričom dispozitívne mohla vytvárať aj ďalšie orgány. Teoreticky mala 
rozhodovacie právomoci vo všetkých záležitostiach družstva, hoci spravidla 
formálne odsúhlasovala len najzávažnejšie otázky. Dobovo príznačnou zaují-
mavosťou právnej úpravy je kogentné ustanovenie o verejnom hlasovaní. Ne-
skôr v súlade s tendenciou vzniku veľkých spojených družstiev počítal zákon 
z roku 1975 pri družstvách s veľkým počtom členov s akýmsi medzičlánkom 
riadenia – zborom zástupcov, čím sa znižovala už beztak len teoretická mož-
nosť členov družstva priamo sa zúčastňovať na vedení JRD. Trend zlučovania 
družstiev do väčších celkov v období rokov 1960 – 1975 viedol k tomu, že sa 
počet JRD v celej Československej socialistickej republike administratívne zre-
dukoval na štvrtinu.28 Vo vývoji právnej úpravy je teda evidentná tendencia ob-
medzovania právomoci samosprávneho orgánu družstevníkov len na formálne 
schválenie výročných správ, či aklamačné odhlasovanie kandidátov do volených 
orgánov raz za 5 rokov.29

Popri sústave formálne samosprávnych orgánov družstiev zákon i  vzo-
rové stanovy zabezpečovali aj prenesenie zásady vedúcej úlohy komunistic-
kej strany v  spoločnosti na podmienky konkrétneho družstva. Explicitne bol 
tento dlhoročný faktický stav, t.j. nadradené postavenie paralelne pôsobiacich 
straníckych organizácií voči samosprávnym orgánom družstiev, vyjadrený až 
v zákone z roku 1988. Stranícke organizácie pôsobiace v jednotných roľníckych 
družstvách mali uplatňovať právo straníckej kontroly voči družstevným orgá-
nom a  zabezpečovať uskutočňovanie kádrovej politiky Komunistickej strany  
 
 
 

27 Bližšie pozri: Růžička, M.: Vyhnanci I...; Růžička, M.: Vyhnanci II...; Hlavová, V.: Kulak...

28 Štefanovič, M. a kol.: Roľnícko-družstevné právo... , s. 79

29 Zákon č. 59/1949 Zb.; zákon č. 49/1959 Zb.; zákon č. 137/1975 Zb.; zákon č. 90/1988 Zb. porov.: 
Štefanovič, M.: Právne vzťahy...

Československa, čo znamenalo prenesenie ústavnej zásady vedúcej úlohy ko-
munistickej strany v spoločnosti na podmienky konkrétneho družstva.30

Členstvo v  JRD, ktoré pôvodne súviselo s  vkladom majetku, sa postup-
ne stalo kvázipracovnoprávnym inštitútom. Jeho vznik bol podmienený už len 
vekom 16 rokov a ukončením povinnej školskej dochádzky. Bolo nezlučiteľné 
s členstvom v inom JRD alebo s existujúcim hlavným pracovným pomerom.

Členstvo v JRD zanikalo dohodou, vystúpením, vylúčením, smrťou člena, 
alebo zánikom družstva. Možnosť člena družstva zmeniť z vlastnej vôle zamest-
nanie, t.j. jednostranne vystúpiť z družstva bola upravená reštriktívnejšie ako 
v pracovnom práve. Vystúpiť z JRD mohol člen len v posledný deň kalendárne-
ho roka, s tým, že odhláška musela byť podaná najmenej šesť mesiacov vopred, 
t.j. k 30. júnu. V taxatívne vymedzených prípadoch (zdravotné prekážky, výkon 
verejnej funkcie a pod.) bolo možné skrátenie lehoty na 3 mesiace, pričom od-
hláška nebola viazaná na konkrétny dátum. V roku 1988 došlo v tejto otázke 
k čiastočnej liberalizácii, keď vystúpenie síce už nebolo viazané na jeden dátum 
v roku, no šesťmesačná „výpovedná doba“ zostala zachovaná. Od sedemdesia-
tych rokov 20. storočia bolo tiež možné vystúpenie člena družstva na základe 
vzájomnej dohody. 

Právne vzťahy členov a družstva boli vždy upravené osobitnými normami 
pričom neplatila ani subsidiarita pracovného práva, pokiaľ sa naňho norma vý-
slovne neodvolávala. Základom právneho vzťahu medzi členom a JRD tak bola 
dohoda o pracovných podmienkach. Výška odmeny členov za prácu sa určovala 
prostredníctvom výpočtu pracovných jednotiek. Pracovnoprávne vzťahy i ob-
dobná právna úprava pracovných podmienok členov družstiev sa teda vyvíjali 
paralelne a postupne sa približovali. Náležitosti dohody o pracovných podmien-
kach, kárne opatrenia družstva voči členom, či otázky dovolenky či sociálneho 
zabezpečenia boli upravené obdobne ako v pracovnom práve, pričom spravidla 
kopírovali vývoj jeho právnej úpravy. Postupne sa upúšťalo od vyplácania druž-
stevníkov vo forme naturálií ako zložky odmeny, pričom jej celková výška sa 
vyrovnávala s priemernou mzdou v národnom hospodárstve a unifikoval sa aj 
systém nemocenského a dôchodkového zabezpečenia. JRD mohlo výnimočne 
zamestnávať zamestnancov aj na základe pracovného pomeru, prípadne iných 
pracovnoprávnych vzťahov.31

30 “Organizácie Komunistickej strany Československa … Uplatňujú právo straníckej kontroly voči 
družstevným orgánom a  zabezpečujú uskutočňovanie kádrovej politiky komunistickej strany 
Československa”. Bližšie pozri: zákon č. 90/1988 Zb.

31 Bližšie pozri: Štefanovič, M.: Právne vzťahy...,  s.  170n; Kolesár, J.: Zbližovanie právnej úpravy 
pracovných vzťahov členov JRD a  pracovnoprávnych vzťahov. Bratislava 1977; Kolesár, J.: 
Sociálne práva členov JRD. Bratislava 1983
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Osobitným fenoménom, ktorý presahoval inštitucionálny rámec JRD bola 
pridružená výroba. Hoci zákony JRD spravidla rámcovo určovali predmet ich 
činnosti, umožňovali zároveň vo väčšej či menšej miere pôsobiť aj v oblastiach, 
ktoré priamo nesúviseli s  rastlinnou alebo živočíšnou výrobou. Ako vedľajšia 
činnosť družstiev vznikali postupne na dedinách drobné, či stredne veľké pre-
vádzky. Postoj štátu voči týmto podnikateľským aktivitám v rámci socialistické-
ho hospodárstva sa často menil. Na jednej strane pragmatický pohľad velil ich 
podporovať, či aspoň tolerovať, keďže zabezpečovali vznik nových pracovných 
príležitostí	vo	vidieckych	sídlach,	navyše	často	svojou	malovýrobou	dopĺňali	ne-
dostatky na spotrebnom trhu alebo pri dodávke špecifických komponentov pre 
veľkých výrobcov. Keďže štátne direktívy často nezohľadňovali miestne špe-
cifiká a produkovali niekedy až absurdné nariadenia (podhorské JRD na Spi-
ši boli napríklad administratívne nútené pestovať melóny...32), predstavovala 
pridružená výroba pre mnohé družstvá (predovšetkým v hornatejších krajoch) 
jedinú možnosť ako dosiahnuť požadovaný výnos. Zároveň predstavovala re-
zervoár pracovných síl a umožňovala prekonávať sezónny charakter poľnohos-
podárskej výroby, keď JRD mohlo nárazovo nasadiť jej pracovníkov v čase vr-
choliaceho zberu úrody. Napríklad vo východoslovenskej obci Soľ pracovalo na 
konci sedemdesiatych rokov v zimnom období až 150 členov družstva v dvoj-
smennej prevádzke pridruženej výroby, pričom sa zaoberali výrobou posteľnej 
bielizne, plechových radiátorov, montážnych ležadiel, či čističov vzduchu. Na 
základe kontraktov z veľkovýrobcami tiež dodávali rôzne výrobky z bakelitu.33 
Stredoslovenské JRD „Pokrok“ v  Poltári zas vyrábalo korytá, metly, motor-
čeky do vozového kúrenia. Popri tom plnili do fliaš minerálnu vodu z neďale-
kého prameňa, ťažili štrkopiesky z  rieky Ipeľ či poskytovali služby v doprave  
a pri	hĺbení	studní.34

Na druhej strane sa štát snažil v JRD udržať charakter dominantnej poľ-
nohospodárskej výroby, keďže v druhej polovici šesťdesiatych rokov už v mno-
hých prípadoch atakoval podiel výnosov z pridruženej výroby hranicu 50 % cel-
kových výnosov príslušného družstva. Prechodný tlak štátu smerujúci po roku 
1970 k obmedzeniu mimopoľnohospodárskych aktivít zas viedol k rapídnemu 
poklesu hospodárskych výsledkov celého sektoru roľníckeho družstevníctva.35 
Štátna politika sa tak nakoniec sústredila aspoň na podmienku, aby v  pri-
druženej výrobe dominovali členovia družstva, nie zamestnanci pracovnom  

32 Švorc, P.: Kolektivizácia..., s. 66

33 JRD Soľ..., s. 89n

34 JRD Pokrok Poltár..., s. 37n

35 Švorc, P.: Kolektivizácia..., s. 196

pomere.36 Legislatívne obmedzenia pridruženej výroby mali postupom času 
klesajúci trend. Zákonný rámec jej rozsah spočiatku limitoval zákazom pod-
nikateľskej činnosti či ohrozením hlavnej činnosti družstva a zároveň podlie-
hala povoľovaciemu mechanizmu za súčinnosti okresného národného výboru 
a  okresnej poľnohospodárskej správy. Právna úprava z  roku 1964 napríklad 
ešte vymedzovala oblasti možnej pridruženej výroby taxatívne, no  vyhláška 
z roku 1968 toto obmedzenie zrušila.37 Zákon z roku 1988 podmienky ešte viac 
liberalizoval – po súhlase príslušného riadiaceho orgánu mohlo JRD vykonávať 
pridruženú výrobu v rozsahu, ktorý neobmedzoval poľnohospodársku činnosť. 
Komunistický štát sa totiž pod tlakom ekonomických problémov snažil stimu-
lovať podnikateľskú činnosť socialistických organizácií. Družstvá ako z formál-
neho hľadiska neštátne subjekty (ale zároveň administratívne štátom plne kon-
trolované) sa javili ako v tomto smere najvhodnejšie, čo v osobitných prípadoch 
viedlo až k experimentom v podobe agrokombinátov (najznámejší sa nachádzal 
v Slušoviciach, neďaleko Zlína, či na Slovensku v obci Lehnice).38 

Po páde komunistického režimu v roku 1989 bolo ďalšie pôsobenie druž-
stiev v tejto podobe neudržateľné. Návratom ku „klasickej“ právnej forme druž-
stva sa vedenie bývalých JRD ocitlo v  rukách majetkových podielnikov. Ná-
sledný rozpad a úpadok väčšiny družstiev často vystriedali neúspešné pokusy 
o hospodárenie vo forme rodinných fariem. Transformované slovenské poľno-
hospodárstvo muselo v podmienkach voľného trhu čeliť tlaku dovozu potravín 
z bohato subvencovaných fariem zo západnej Európy.

Kolorit	mnohých	 slovenských	obcí	 tak	dodnes	 zapĺňajú	 opustené	 areály	
bývalých JRD, ktoré sú pamätníkom jednej éry nášho poľnohospodárstva.

36 Väčšinu pracovníkov JRD tvorili členovia družstva, ktorých kvázipracovnoprávne vzťahy 
zakotvovala osobitná legislatíva. Pracovníci, ktorí boli v  pracovnom pomere podľa pracovného 
práva mali tvorili skôr výnimku z pravidla. 

37 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 13/1964 Zb.; pozri tiež: 
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy č. 47/1968 Zb.

38 Národní archiv Praha, fond Ministerstvo zemědělství – JZD, kart. 75
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TRANSFORMÁCIA PROKURATÚRY 
V ROKOCH 1948 AŽ 19521

Michal Považan

Abstrakt: Pôsobnosť, postavenie a  štruktúra súčasnej slovenskej prokura-
túry je výsledkom dlhého historického vývoja a  najmä niekoľkých význam-
ných transformácií tohto právneho inštitútu. Článok sa venuje transformácii 
v  rokoch 1948 až 1952, teda obdobiu vytvorenia prokuratúry socialistického 
typu, ktorá sa inšpirovala právnymi i neprávnymi skúsenosťami z území vte-
dajšieho Sovietskeho zväzu. Na príklade prokuratúry je demonštrovaná cel-
ková prestavba právneho poriadku na Slovensku, ktorý sa vo veľmi krátkom 
čase rozišiel so svojou právnou tradíciou a  prijal nové ideové vplyvy impor-
tované do nášho právneho poriadku zo zahraničia. Na základe tejto transfor-
mácie sa prokuratúra zmenila zo skoro výlučne orgánu verejnej žaloby na ne-
závislý centralizovaný monokratický hierarchický orgán ochrany zákonnosti  
ľudovodemokratického štátu.

Kľúčové slová: prokuratúra, transformácia, Československo, socialistická

Abstract: Scope of authority, status and structure of contemporary Slovakian 
prosecutor’s office is the result of a long historical development and of several 
major transformations of this legal institute. The article examines the transfor-
mation in the years 1948 – 1952, a period of creating a socialist type of prosecu-
tion, which was inspired by both legal and non-legal experience brought from 
the territory of former Soviet Union. On the example of prosecutor’s office is 
demonstrated total rebuilding of the legal system in Slovakia, which broke up 
in a very short time with its legal tradition and adopted new ideological influ-
ences imported into our legal order from abroad. Based on this transformation, 
the prosecutor’s office has changed from almost exclusively public prosecution 
Office to an independent centralized hierarchical authority of monocratic pro-
tection of popular democratic state legality.

Key words: prosecutor’s office, transformation, Czechoslovakia, socialistic

1 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a  vývoja na základe zmluvy 
č. APVV-0607-10.

Prokuratúra Slovenskej republiky je významným inštitútom ochrany práva 
na Slovensku, ktorého postavenie je zakotvené v ústave. Historická cesta, kto-
rou prešiel tento inštitút na Slovensku, determinuje aj jeho súčasnú podobu. 
Pochopenie jej vývoja je zároveň aj kľúčom k porozumeniu výziev, pred ktorými 
stojí aj súčasná slovenská prokuratúra.

Medzi základné transformačné obdobia prokuratúry u  nás nepochybne 
patria roky 1948 až 1952, počas ktorých sa od základov zmenila nielen vnú-
torná organizácia, pôsobnosť a  funkcie, ale aj samotné ústavné ukotvenie 
a základná idea tohto inštitútu. Počas niekoľkých krátkych rokov došlo k roz-
chodu z dovtedajšou právnou tradíciou a vybudovaniu prokuratúry na nových  
ideových základoch.

I.

Orgány prokuratúry resp. podľa staršej terminológie kráľovského fiškalátu 
alebo štátneho zastupiteľstva2 boli na Slovensku postupne budované od po-
lovice 19. storočia najprv na základe Oznámenia splnomocneného cisárskeho 
komisára pre Uhorsko Geringera zo 14. januára 1850, ktorým bol tento právny 
inštitút u nás prvýkrát zavedený a neskôr zákonného článku č. XXXIII z roku 
1871 o  Kráľovskom fiškaláte. K  skutočne zásadným zásahom do pôsobnosti 
a funkcií štátneho zastupiteľstva došlo až v roku 1948 zákonom č. 319/1949 
Zb. o  zľudovení súdnictva, ktorým sa akoby začalo transformačné obdobie 
štátneho zastupiteľstva/prokuratúry na Slovensku. Tento proces bol dovŕšený 
najmä ústavným zákonom č. 64/1952 Zb. o súdoch a prokuratúre a zákonom 
o prokuratúre č. 65/1952 Zb. Samozrejme, právny vývoj ani po tomto roku ne-
zastal, ale zásadná premena právneho inštitútu už bolo dokonaná.

Pre pochopenie o akú zásadnú transformáciu išlo je potrebné uviesť krát-
ku teoretickú typológiu prokuratúry. Samotná typológia vyplýva z  odlišností 
historického vývoja krajín, kde sa inštitút sformoval. Išlo prednostne o Fran-
cúzsko, Nemecko a Rusko.

Základy francúzskeho modelu siahajú už do začiatku 14. storočia, keď boli 
vytvorené osobitné úrady kráľovských zmocnencov –  procuratores. Ich prá-
vomoci boli úzko spojené so súdnym konaním, v  ktorom kráľovskí prokurá-
tori zastupovali záujmy kráľa a  francúzskej kráľovskej komory. Záujmy kráľa  

2 Uvedené názvy budeme v  článku používať ako zameniteľné synonymá, hoci bude viditeľná 
tendencia použiť termín dobovo správny. Niektorí autori zdôrazňujú, že názov prokuratúra patrí 
francúzskemu modelu a  štátne zastupiteľstvo modelu nemeckému. Na takomto delení nie je 
v odbornej komunite zhoda a ani normotvorba na Slovensku takúto terminológiu nezohľadňovala 
a preto termíny používame ako obsahovo zhodné.
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a  kráľovskej komory často spočívali v  odsúdení obžalovaného k  majetkovým 
trestom a  ich vymáhania3. V  takýchto prípadoch kráľovskí prokurátori vy-
stupovali pred súdom ako zástupcovia kráľa, kráľovskej komory a teda štátu. 
V 16. storočí sa úrady kráľovských prokurátorov transformovali na tzv. „Verejné 
ministerstvo“4, ktoré malo rozšírené právomoci: okrem zastupovania záujmov 
panovníka pred súdom malo oprávnenie iniciovať trestné konania a  tiež do-
zerať nad výkonom súdnej moci pri aplikovaní trestného práva. Koncom 18. 
storočia sa stalo Verejné ministerstvo povinným zastupovať verejnú žalobu. 
Hlavný vývoj inštitútu bol zavŕšený začiatkom 19. storočia, keď na základe 
Napoleonovho trestného poriadku bolo Verejné ministerstvo prebudované na 
hierarchicky usporiadaný orgán s výraznými právomocami v  trestnom ako aj 
v civilnom konaní. Hlavnými znakmi tohto tzv. francúzskeho modelu je jeho 
hierarchické usporiadanie, ingerencia do trestného i civilného konania a vyko-
návanie dozoru nad súdmi. 

Tzv. nemecký model vznikol neskôr, až v prvej polovici 19. storočia v ne-
meckých štátoch odkiaľ bol prebratý aj do právnych úprav iných štátov. Jeho 
základom je taktiež francúzsky model, ktorý je však tak výrazne modifikovaný, 
že môžeme hovoriť o samostatnom modeli. Nemecký model zastupuje verejnú 
obžalobu na súde, je však výlučne orgánom trestného stíhania a nejde o cen-
tralizovaný striktne hierarchicky usporiadaný orgán s možnosťou negatívnych 
i  pozitívnych pokynov nadriadeného štátneho zástupcu podriadenému. Ne-
mecký model v čistej podobe je zosobnením princípu kontradiktórnosti trest-
ného konania. Ide hlavne o  snahu poskytnúť rovnaké postavenie zástupcom 
verejnej žaloby ako aj obhajoby. 

Okrem týchto dvoch modelov časť autorov, s ktorými súhlasíme, ešte uvá-
dza tretí samostatný model, a to tzv. socialistický resp. sovietsky model. Napriek 
svojmu názvu, základy tohto modelu siahajú až na prelom 17. a 18. storočia, 
keď bol kreovaný ako orgán všeobecného dozoru nad verejnou správou. Po-
stupne sa k tomuto základnému oprávneniu pridávala aj povinnosť zastupovať 
verejnú žalobu na súde, dozor nad prípravným konaním, nad výkonom trestov 
a tiež všeobecný dozor nad súdmi. V tejto podobe bola prokuratúra v Ruskom 
impériu zrušená v roku 18615, aby sa postupne znovu obnovila v Sovietskom 
zväze už so samostatným ústavným vymedzením ako „štvrtá moc“ v štáte.

3 V stredovekom trestnom práve išlo o veľmi rozšírený trest aj za zločiny ako vražda, ublíženie na 
zdraví a podobne.

4 Ministere public

5 Pozri bližšie napr.: Казанцев, С. М.: История царской прокуратуры. Санкт-Петербург: СПб., 
1993, 217 c. alebo Муравьев Н. В.: Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. 
Москва, 1889, 552 с.

V druhej polovici 19. storočia bol na Slovensku zavedený nemecký model, 
ktorý vybudoval orgány prokuratúry ako čiastočne hierarchizovanú sústavu ne-
závislú na súdnej moci, ale začlenenú do výkonnej moci. Orgány prokuratúry 
sa riadili zásadami podriadenosti, substitúcie, jednotnosti a nedeliteľnosti a na 
devolučnej zásade. Pôsobnosť kráľovského fiškalátu bola prednostne zameraná 
na trestné konanie a na dozor nad výkonom trestu. Iné funkcie prokuratúry 
boli minimálne. Sila postavenia prokurátora v prípravnom konaní bola vyva-
žovaná právomocami vyšetrujúceho sudcu. Prokurátora rozhodne nemožno 
v  tomto období chápať ako „pána“ prípravného konania. Takéto postavenie 
si zachoval prokurátor až do roku 1948, keď sa začali zmeny, ktorých výsled-
kom bolo vybudovanie socialistickej prokuratúry ako monokratického centrál-
ne riadeného nezávislého orgánu s pôsobnosťou, ktorá okrem iného posilnila 
postavenie prokurátora v prípravnom trestnom konaní, rozšírenie pôsobnosti 
prokuratúry v civilnom konaní a zaviedla koncept všeobecného prokurátorské-
ho dozoru. Tento koncept znamenal, že sa vykonával dozor nad zákonnosťou 
postupu všetkých orgánov, organizácií a jednotlivcov.

II.

Hneď po februári 1948 sa pristúpilo k  spracovaniu koncepcie výstav-
by prokuratúry tzv. leninského typu. V  Ústave 9. mája prijatej v  máji 1948 
sa odrážali nielen zmenené politické pomery po februári 1948, keď politic-
ké inštitúcie štátu ovládla komunistická strana, ale aj zmienená koncepcia  
leninskej prokuratúry6. 

Z  pohľadu výkonu právomocí verejnej žaloby bolo dôležité ustanovenie 
§144 ods. 4 ústavy, ktoré zakotvovalo obžalovaciu zásadu v trestnom konaní 
a obvinenému garantovalo právo na obhajobu. Súdy boli upravené ako nezávislá 
tretia moc v štáte. Ústava potvrdzovala zásadu nullum crimen sine lege a pria-
mo stanovovala trestnoprávnu ochranu štátu. Trestnoprávna ochrana štátu 
nebol nový koncept, ale uznával ho právny poriadok I. republiky, II. republiky 
i Slovenského štátu/Slovenskej republiky. 

Prijatie Ústavy 9. mája znamenalo aj začiatok zásadných zmien v  orga-
nizácii súdnictva. Čl. XI ods. 2 a §140 a nasl. zavádzali nový inštitút: sudcov 
z ľudu, ktorí mali byť pri rozhodovaní rovnocenní so sudcami z povolania. Na 
toto ústavné vymedzenie nadviazal zákon č. 319/1948 Zb. o zľudovení súdnic-
tva, ktorý znamenal ukončenie kontinuálneho vývoja justície a jeho prispôso-
benie novým pomerom. Dôvodová správa k zákonu definovala základnú úlohu  

6 Vlček, E.: Vývoj prokuratury v letech 1945 – 1990. In. Vývoj práva v Československu v letech 1945 
– 1989. Praha: Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova v Praze, 2004, s. 387

http://www.knigafund.ru/authors/2011
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súdov: „soudy musí chránit spoločenské a státní zřízení československé repub-
liky nejen před všemi pokusy třídního nepřítele, usilujícího uvnitř státu o zvrá-
cení platného právního řádu, nýbrž i před jeho nepříteli zvenku, před pokusy 
mezinárodní imperialistické reakce“. Základnou úlohou súdnej sústava teda 
už nemala byť ochrana práv a právom chránených záujmov štátu a  fyzických 
a právnických osôb, ale v prvom rade spoločenského a štátneho zriadenia.

Za hlavný cieľ zákona možno považovať jednak prijatie zákonnej úpravy 
sudcov z ľudu a tiež odstránenie formalizmu trestného konania, jeho zjednoco-
vanie na území celej republiky7 a zjednodušovanie tak, aby im rozumel nielen 
obmedzený okruh odborníkov, ale aj širšie vrstvy ľudu8.

Na nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať ustanoveniam zákona 
a nadväzujúcich právnych predpisov, ktoré vplývali na organizáciu orgánov pro-
kuratúry a na zmeny v trestnom konaní, ktoré upravili pôsobnosť prokuratúry. 
Za nadväzujúce predpisy považujeme zákon č. 320/1948 Zb. o územnej orga-
nizácii krajských a okresných súdov, zákon č. 321/1948 Zb. na ochranu ľudo-
vodemokratického zriadenia, zákon č. 232/1948 Zb. o štátnom súde a právna 
úprava Povereníctva spravodlivosti z 31. júla 1949 č. 360/1949 – III-I, ktorou 
bol zrušený inštitút vyšetrovacích sudcov.

Zákon dôsledne zavádzal trojstupňový a  dvojinštančný súdny systém: 
okresné súdy, krajské súdy a Najvyšší súd. Súdny systém bol teda prispôsobený 
krajskému zriadeniu. Organizáciu súdov kopírovala aj organizácia prokuratúr: 
okresné prokuratúry, krajské prokuratúry a  Generálna prokuratúra9, pričom 
medzi okresnými a  krajskými prokuratúrami na jednej strane a  Generálnou 
prokuratúrou na druhej strane nebol vzťah nadriadenosti a podriadenosti. Boli 
zrušené viaceré druhy súdov, keďže jedným z cieľov zákona bolo aj zefektív-
nenie výkonu súdnictva. Medzi zrušené súdy patrili aj súdy pre mladistvých. 
Ich agendu prebrali senáty, ktorých členovia museli mať „vychovávateľské skú-
senosti“. Popri všeobecných súdoch existoval aj Štátny súd zriadený zákonom 
č. 321/1948 Zb. Pri ňom bola zriadená aj štátna prokuratúra10 11. Okrem presne  

7 Jednotne sa upravilo hlavne konanie o  odvolaní, ktoré sa do tých čias vyznačovalo najväčšími 
rozdielmi medzi Slovenskom a českými krajinami.

8 Svitok, J.: Zákon číslo 319/1948 Sb. o  zľudovení súdnictva (Ustanovenia trestného práva 
procesného). In. Právny obzor, XXXII, 1949, 1, s. 198 – 199

9 Boli zrušené hlavné súdy a hlavné štátne zastupiteľstvá.

10 Zmienené súdy predstavovali systém riadnych súdov, zákon o  zľudovení súdnictva poznal aj 
výnimočné súdy – stanné súdy (§119 zákona č. 319/1948 Zb.) K stanným súdom prislúchal aj 
príslušné orgány verejnej žaloby.

11 Štátny súd bol trestným súdom, ktorý súdil trestné činy uvedené v  zákone č.  321/1948 Zb., 
za ktoré hrozil trest smrti alebo trest odňatia slobody dlhší ako desať rokov alebo ak štátny 
prokurátor navrhne prerokovať vec týmto súdom.

určených prípadov súdy rozhodovali v  senátoch a  trestné veci boli rozhodo-
vané zásadne v  senátoch. Minister spravodlivosti mal zákonné právo rozší-
riť okruh vecí, v  ktorých mohol rozhodovať samosudca. Zákon zrušil poroty 
a nahradil ich sudcami z  ľudu. Sudca z  ľudu musel splniť viaceré podmienky. 
Jednou z  nich bolo, že musel byť osobou štátne spoľahlivou a  oddanou ľu-
dovodemokratickému zriadeniu. V  senátoch obvykle tvorili sudcovia z  ľudu 
väčšinu okrem prípadov, keď najvyšší súd rozhodoval napríklad o  sťažnosti  
pre porušenie zákona.

Okresné súdy boli v trestnom konaní súdmi prvého stupňa, krajské súdy 
odvolacou inštanciou a Najvyšší súd rozhodoval iba vo veciach sťažnosti gene-
rálneho prokurátora pre porušenie zákona a ako odvolací súd voči rozhodnu-
tiam Štátneho súdu. 

Sťažnosť pre porušenie zákona bol inštitút všeobecného dozoru prokura-
túry nad súdmi, ktorý existoval v našom právnom poriadku už od 19. storočia. 
Bolo ho možné použiť proti akémukoľvek právoplatnému rozhodnutiu súdov 
porušujúcemu zákona (§105 zákona č. 319/1948 Zb.).

Paragraf 20 zákona č. 319/1948 Zb. upravoval organizáciu orgánov verej-
nej žaloby. Zásadnou zmenou bolo vytvorenie plnohodnotných orgánov verej-
nej žaloby na úrovni okresných súdov. V predchádzajúcom období zastupovali 
verejnú žalobu pri okresnom súde splnomocnení advokáti. Na základe zákona 
o zľudovení súdnictva bola vybudovaná sústava okresných prokuratúr s profe-
sionálnymi prokurátormi. Táto zmena súvisela nielen so snahou začleniť vý-
kon verejnoobžalobnej funkcie do verejnej správy, ale aj so zmenou pôsobnosti 
okresných súdov, ktoré sa stali v  zásade všeobecnými súdmi prvej inštancie 
a teda nápad vecí sa výrazne zvýšil a tiež bola zvýšená dôležitosť týchto súdov 
pri vysporiadavaní sa s trestnou činnosťou. Okresné prokuratúry boli podria-
dené krajským prokuratúram a tie na Slovensku vzhľadom na ustanovenie §95 
Ústavy Povereníctvu spravodlivosti.

Paragraf 20 zákona o zľudovení súdnictva implicitne riešil aj otázku kom-
petenčných sporov keďže buduje hierarchizovanú štruktúru prokuratúr. Kom-
petenčné spory prokuratúr teda rieši ich najbližší spoločný nadriadený orgán. 
Išlo buď o krajskú prokuratúru alebo o Povereníctvo spravodlivosti.

V  súvislosti s  novou pôsobnosťou okresných súdov ako súdov prvej in-
štancie vo všetkých trestných veciach okrem tých prináležiacich Štátnemu súdu 
bolo potrebné upraviť aj trestné konanie pred nimi. Zákon o  zľudovení súd-
nictva zrušil ustanovenia §§521 až 560 trestného poriadku, ktoré upravovali 
osobitne konanie pred okresnými súdmi a §68 zákona o zľudovení súdnictva 
stanovoval všeobecnú zásadu, podľa ktorej sa konanie pred okresnými súdmi 
riadi ustanoveniami trestného poriadku, ktoré predtým platili pre konanie 
pred krajskými súdmi ako súdmi prvej inštancie so zmenami vyplývajúcimi  
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zo zákona o zľudovení súdnictva. Z dikcie zákona je zrejmé, že sa nadväzuje na 
Slovensku na zákonný článok č. XXXIII z roku 1896 o trestnom konaní súdnom 
(trestný poriadok). 

Zákon o zľudovení súdnictva zrušil obžalobný senát a teda bolo potrebné 
vyriešiť otázku, kto vykonáva úkony predtým zverené obžalovaciemu senátu 
resp. jeho predsedovi. Zákon o zľudovení súdnictva všeobecne ustanovil v §68 
ods. 2, že opatrenia a rozhodnutia prislúchajúce obžalovaciemu senátu vykoná-
va senát resp. predseda okresného súdu.

Zákon o zľudovení súdnictva zrušil §42 trestného poriadku o náhradnom 
súkromnom žalobcovi. Náhradný súkromný žalobca mohol podľa predchádza-
júcej právnej úpravy v  prípade odopretia zastupovať obžalobu zo strany ve-
rejného žalobcu podľa §34 trestného poriadku, zastavenia trestného konania 
verejným žalobcom podľa §101 trestného poriadku alebo upustenia od obža-
loby prevziať zastupovanie obžaloby. Zrušením §42 došlo k  odstráneniu in-
štitútu náhradnej súkromnej žaloby z nášho právneho poriadku a posilneniu 
postavenia prokurátora. Toto bolo ešte zvýraznené v konaniach pred štátnym 
súdom kde §25 zákona č. 232/1948 Zb. určil, že poškodený sa vôbec nemôže  
pripojiť k žalobe.

Výrazné zmeny priniesol zákon o  zľudovení súdnictva ohľadne právnej 
úpravy odvolania. Z pohľadu prokuratúry je významné ustanovenie §92 ods. 3, 
ktorý stanovil, že v prípade podania odvolania len zo strany okresného proku-
rátora sa spis odošle na krajskú prokuratúru, ktorá rozhodne či sa s odvolaním 
stotožní alebo nie. Toto ustanovenie výrazne posilnilo dozor v rámci štruktúry 
prokuratúr a podčiarklo hierarchickú podstatu prokuratúry.

Prokuratúra si podržala dozor nad podmienkami výkonu trestu a vedenie 
registra trestov. Prokurátor sa vyjadroval k výške primeraného trestu a taktiež 
k udeleniu milosti pokiaľ bol obvinený odsúdený na trest smrti. Rozhodnutie 
o treste smrti sa predkladalo Najvyššiemu súdu, kde sa k nemu musel vyjadriť 
generálny prokurátor. Následne najvyšší súd predkladal spis so svojím posud-
kom ministrovi spravodlivosti, ktorý ho predložil prezidentovi na rozhodnutie 
o udelení milosti. Prezident nebol posudkom viazaný.

Zákon o zľudovení súdnictva zrušil §§441 a 442 trestného poriadku upra-
vujúce opravný prostriedok pre zachovanie právnej jednoty pričom dotknutú 
matériu v princípe totožne upravil v svojom §105. Podľa §105 mohol generálny 
prokurátor podať proti akémukoľvek právoplatnému rozhodnutiu trestného 
súdu, ktorým bol porušený zákon podať sťažnosť pre porušenie zákona. Pod 
porušením zákona sa chápalo tak porušenie procesného ako aj hmotnoprávne-
ho predpisu. Hlavné zmena oproti dovtedajšej právnej úprave spočívala v tom, 
že ju bolo možné podať po novom aj proti rozhodnutiu, ktoré bolo v prospech  
 

obvineného. Možnosť podania sťažnosti v tomto prípade bola obmedzená ob-
jektívnou lehotou 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.

Na zákon o  zľudovení súdnictva nadväzovalo rozhodnutie Povereníctva 
spravodlivosti z 31. júla 1949 č. 360/1949 – III-I. Na základe tejto právnej nor-
my bol zrušený inštitút vyšetrujúcich sudcov12 a  úkony, ktoré vo fáze stopo-
vania a vyšetrovania mohli robiť iba vyšetrujúci sudcovia ako napr. nariadenie 
alebo zrušenie predbežného zatknutia alebo vyšetrovacej väzby, nariadenie vy-
šetrovania a vyhlásenie vyšetrovania za skončené, rozhodnutie o usvedčujúcich 
veciach podľa §187 trestného poriadku, rozhodnutie o otvorení poštovej zásiel-
ky podľa §196 trestného poriadku vykonáva sudca poverený civilnou agendou. 
Ostatné úkony, ktoré náležali vyšetrujúcim sudcom mali vykonávať orgány ná-
rodnej bezpečnosti bez ingerencie súdu.

Odstránením inštitútu vyšetrujúceho sudcu a prebratie veľkej časti jeho 
pôsobnosti orgánmi národnej bezpečnosti znamenalo oslabenie nezávislého 
dozoru na priebeh prípravného konania a posilnenie bezpečnostných orgánov. 
V tejto fáze ešte do oprávnení vyšetrujúceho sudcu nevstúpil prokurátor ako ve-
rejný žalobca, ale odstránením jeho dozoru boli taktiež výrazne rozšírené mož-
nosti jeho konania a to najmä vzhľadom na jeho silnejšie postavenie vo vzťahu 
k  orgánom národnej bezpečnosti. Zrušenie vyšetrujúcich sudcov znamenalo 
začiatok „mocenského nástupu“ prokurátorov, ktorý pokračoval aj v nasledu-
júcich rokoch. V roku 1949 sa vykonal prvý krok k vybudovaniu systému, kde 
prokurátor je „pánom prípravného konania“.

III.

Zákon o zľudovení súdnictva priniesol mnoho zmien trestného konania, 
ale účinnosť zákonného článku XXXIII z roku 1896 o trestnom poriadku súd-
nom ešte nezrušil, iba ho modifikoval. Nový unifikovaný trestný poriadok bol 
prijatý až v roku 1950 ako zákon číslo 87/1950 Zb. z 12. júla 1950 o trestnom 
konaní súdnom (Trestný poriadok súdny). Z §§1 a 2 tohto zákona vyplývalo, 
že jeho účelom je upraviť konanie v odbore trestného súdnictva tak, aby trest-
né činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona potrestaní. Pomáhať 
dosiahnutiu tohto účelu bolo právom a povinnosťou každého občana. Samotné 
trestné pokračovanie sa malo diať tak, aby „vychovávalo občanov na ostražitosť 

12 Postavenie vyšetrujúceho sudcu bolo výrazne oslabené už zákonom o zľudovení súdnictva, keďže 
vyšetrujúcemu sudcovi bolo odobraté právo rozhodovať o  návrhu prokurátora začať prípravné 
vyšetrovanie. Vyšetrujúci sudcu musel takýto návrh prokurátora iba akceptovať. Ostatné procesné 
oprávnenia vyšetrujúceho sudcu neboli také významné, čo viedlo narastajúcej obsolentnosti 
tohto inštitútu.
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voči nepriateľom pracujúceho ľudu a iným rušiteľom jeho budovateľského úsi-
lia a na plnenie občianskych povinností“. 

Trestný poriadok bol dobovou literatúrou charakterizovaný ako právny 
predpis, ktorý odstraňuje spletitosť a neprehľadnosť dovtedajších buržoáznych 
predpisov a umožňuje neprávnickej verejnosti, obzvlášť sudcom z ľudu, porozu-
mieť procesnej norme bez komplikovaného právnického výkladu. Zjednodušo-
vanie právnych noriem sa stalo aj zdrojom neskoršej jeho kritiky. Prílišná snaha 
o zjednodušenie konania spôsobila nedostatočné záruky proti porušovaniu so-
cialistickej zákonnosti.13

Úlohou prokurátora a súdu v trestnom konaní bolo starať sa o to, aby sa 
zachovávali zákony ľudovodemokratickej republiky a aby sa používali v súlade 
so záujmami pracujúceho ľudu. Úlohou vojenského prokurátora a vojenského 
súdu bolo okrem toho chrániť bojaschopnosť ozbrojených zborov, disciplínu 
a poriadok v nich ustanovený, upevňovať veliteľskú právomoc a tým prispievať 
k zabezpečeniu obrany vlasti. Úlohou prokurátora v trestnom konaní bolo naj-
mä bdieť nad spravodlivým potrestaním páchateľov a dbať na výkon trestov im 
uložených. Odstránením súkromnožalobných deliktov sa prokurátor stal jedi-
ným oprávneným orgánom k podaniu trestnej žaloby.

Dôvodová správa uvádza, že sa ruší inštitút vyšetrovacích sudcov a tým sa 
posilňuje postavenie prokurátora v trestnom konaní. Týmto sa zosúladil zákon 
s faktickým stavom, ktorý vychádzal z rozhodnutia Povereníctva spravodlivosti 
z 31. júla 1949 č. 360/1949 –  III-I. Inštitút vyšetrovacích sudcov týmto pre-
stal existovať v našom právnom poriadku nielen de facto, ale aj de iure. Všetky 
bývalé právomoci vyšetrujúcich sudcov prešli v podstate na prokurátora14. Dô-
vodová správa taktiež vyzdvihovala, že prokurátor vedie konanie do podania 
obžaloby a zoznámi sa tak podrobne s vecou už v priebehu vyšetrovania, pozná 
osoby, ktoré budú nejakým spôsobom zúčastnené na konaní a účelne, hospo-
dárne a rýchlo rozhoduje o priebehu prípravného konania. Jeho právomoc vo 
fáze vyšetrovania tiež umožní, aby v konaní pred súdom, kde potom vystupuje 
ako žalobca, vhodne zasahoval do veci a pomáhal súdu pri zisťovaní materiálnej 
pravdy. Úzka spolupráca s orgánmi národnej bezpečnosti, prípadne aj s inými 
úradmi a orgánmi má napomáhať k úspešnému vedeniu vyšetrovania. Kodifi-
káciou trestného procesného práva sa dosiahne tiež, ako vo všetkých ostatných  
 
 

13 Bližšie pozri Kolektív: Trestná řízení (nástin učebnice). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1956, s. 29

14 Išlo o rozhodnutia, ktoré sa dotýkali práv a slobôd občanov a boli obsiahnuté v §§77 až 83, 101 
a 131 až 136 TP).

oblastiach tvorby nového právneho poriadku, odstránenie právneho dualizmu 
medzi Slovenskom a českými krajinami15.

Z  pohľadu systematiky zákona vidíme, že zákonodarca viac akcentoval 
úlohu prokuratúry ako samotného súdu, keď §§13 až 19 upravoval príslušnosť 
jednotlivých prokurátorov a až v §20 trestného poriadku bola upravená prís-
lušnosť súdu tak, že v prvej stolici koná, ak neustanovuje zákon ináč, súd, pri 
ktorom je činný prokurátor, ktorý podal obžalobu alebo urobil iný návrh. Pa-
ragraf 14 citovaného zákona stanovoval, že okrem prípadov uvedených v §13, 
vykonával prípravné konanie okresný prokurátor16 17. 

Samotné prípravné konanie sa podľa tohto TP viedlo vo forme vyhľa-
dávania, ktoré zabezpečovali orgány národnej bezpečnosti alebo iné orgány 
ozbrojených zborov (§76) alebo vo forme vyšetrovania, v rámci ktorého konal 
prokurátor spravidla osobne, alebo tak, že nariadil vykonanie niektorých úko-
nov orgánom vyhľadávania (§77 a nasl.). Dobová prax bola taká, že prokurátor, 
ktorý nedisponoval vlastnými kapacitami na konanie vyšetrovania, ho zadával 
orgánom národnej bezpečnosti a §77 sa realizoval v podstate ako dozor proku-
rátora nad vyšetrovaním a nie vyšetrovanie samotné18. Samozrejme sa týmto 
stieral rozdiel medzi vyhľadávaním a vyšetrovaním a toto delenie strácalo výz-
nam. Výsledkom činnosti prokurátora v prípravnom konaní bolo podanie obža-
loby, návrhu na ochranné opatrenie, prerušenie, zastavenie trestného stíhania, 
postúpenie veci alebo konanie o žiadosti o milosť (§§85 – 91). Prokurátor tiež 
rozhodoval o väzbe. Možno konštatovať, že prípravné konanie dominovalo nad 
hlavným pojednávaním a stalo sa fakticky najdôležitejšou fázou celého trest-
ného konania, ktorá rozhodujúcim spôsobom určovala výsledok konkrétneho 
trestného procesu.

15 Citované podľa Šimák, J. – Tolar, J. – Růžek, A. – Dolenský, A.: Trestní řád a předpisy souvisící. 
Praha: Právnicky ústav Ministerstva spravodlivosti, Orbis, 1953, s. 7, 9

16 Výnimka §13 sa týkala štátneho prokurátora. keď koná vo veciach trestných podľa prvej hlavy 
osobitnej časti trestného zákona, za ktoré zákon ustanovuje trest smrti, trest doživotného 
odňatia slobody alebo trest dočasného odňatia slobody, ktorého dolná hranica je najmenej 10 
rokov. Štátny prokurátor mohol vykonávať prípravné konanie aj o ostatných činoch podľa tejto 
hlavy a o trestných činoch príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, ak to vyžadoval služobný 
záujem tohto zboru a tiež o trestných činoch neprekazenia a neoznámenia činov trestných podľa 
prvej hlavy osobitnej časti TZ, o nadržovaní im, o spolčení a podnecovaní na ne.

17 Novela trestného poriadku –  zákon č.  67/1952 Zb. sa dotkla aj §13 a  namiesto pôsobnosti 
štátneho prokurátora v  obdobnom rozsahu určila pôsobnosť krajského prokurátora. Novela 
tiež zakotvila možnosť odňatia veci podriadenému prokurátorovi krajským a  generálnym 
prokurátorom a sťažnosť pre porušenie zákona mohol popri generálnom prokurátorovi podať aj 
predseda Najvyššieho súdu. 

18 Bobek, M. –  Molek, P. –  Šimiček, M. (eds.): Komunistické právo v  Československu –  Kapitoly 
z dějin bezpraví. Brno: Masarykova Universita, 2009, s. 586
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Popri riadnych opravných prostriedkoch ako bolo odvolanie a  sťažnosť 
upravoval §216 a nasl. trestného poriadku sťažnosť pre porušenie zákona, kto-
rú mohol podať generálny prokurátor na Najvyššom súde proti právoplatnému 
rozhodnutiu prokurátora alebo súdu, ktorým bol porušený zákon. Takáto sťaž-
nosť nemohla byť podaná proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu. 

Deviata hlava trestného poriadku upravovala predbežnú organizáciu vo-
jenského súdnictva (§§302 – 317). Do tejto sústavy patrili nižšie, vyššie vojen-
ské súdy, Najvyšší vojenský súd, nižší, vyšší vojenský prokurátor a najvyšší vo-
jenský prokurátor. 

Paragraf 324 zákona bol derogačnou klauzulou, ktorá rušila celkovo 34 
právnych noriem a znamenala ukončenie jednej etapy vývoja trestného práva 
procesného na Slovensku. 

Zmeny v  pôsobnosti prokuratúry priniesol aj občiansky súdny poriadok 
vydaný ako zákon č. 142/1950 Zb. Paragraf 6 ods. 1 stanovuje, že „ak sa pro-
kurátor domnieva, že to vyžaduje ochrana záujmov štátu alebo pracujúcich, 
môže v ktoromkoľvek období vstúpiť do konania a potom je oprávnený na všet-
ky procesné úkony, ktoré môže vykonať účastník podľa stavu konania.“ Týmto 
prokurátor získal široké právomoci v civilnom konaní, čo mu umožňovalo vstu-
povať v zásade do každého začatého civilného konania. Rovnako prokurátor bol 
oprávnený podať návrh na začatie občianskeho konania. Účelom, ktorý odô-
vodňoval vstup prokurátora do civilného konania bolo zaistenie záujmov štátu 
alebo pracujúcich. Podľa dôvodovej správy k zmienenému §6 išlo v prvom rade 
o záujem štátu, keďže v ňom bol vyjadrený aj záujem proletariátu. Prokurátor 
vystupoval v konaniach ako zástupca štátu a ochranca zákonnosti. Mal opráv-
nenia účastníka konania bez toho aby bol ním sám. 

Všeobecný dozor prokuratúry sa postupne rozširoval do nových oblas-
tí. Len prokurátor mohol podávať návrh na zneplatnenie právneho úkonu, 
ktorý odporoval zákonu alebo dôležitému verejnému zákonu. Podľa zákona 
č.  99/1950 Zb. o  hospodárskych zmluvách a  štátnej arbitráži bol prokurátor 
oprávnený podať návrh na zrušenie arbitrážneho rozhodnutia, pokiaľ porušo-
val zákon alebo verejný záujem. Krajské arbitrážne komisie boli povinné pred-
kladať svoje rozhodnutia na posúdenie Generálnej prokuratúre.

IV.

Medzi základné úlohy nového režimu patrilo aj personálne prebudova-
nie justičných orgánov. Túto úlohu vyjadril jasne minister vnútra V. Nosek: „je 
nutné rozbiť štátny aparát, ktorým bol utláčaný proletariát a postaviť nový“.19 

19 Nosek, V.: Státní aparát v lidové demokracii. In. Rudé právo, 25.1.1949

Zásadnému organizačnému prebudovávaniu orgánov verejnej žaloby predchá-
dzalo prijatie právnej normy umožňujúcej ich personálnu „prestavbu“. Zákon 
č. 96/1948 Zb. umožňoval preložiť do trvalej výslužby konceptných úradníkov, 
ktorí dosiahli vek 60 rokov ako aj iných konceptných úradníkov, pri ktorých ne-
boli predpoklady „prevýchovy“ v duchu ideológie ľudovodemokratického štátu. 
Prirodzene sa objavil problém s obsadením takto uprázdnených miest. Tento 
problém riešilo otvorenie jednoročnej Právnickej školy pracujúcich Minister-
stva spravodlivosti koncom roku 1948 a prijatie zákona č. 323/1948 Zb., kto-
rý umožňoval ministrovi spravodlivosti v odôvodnených prípadoch upustiť od 
podmienky preukázania odbornej spôsobilosti na prijatie do justičných služieb. 
Minister spravodlivosti mal teda právo upustiť od preukázania ukončeného vy-
sokoškolského právnického vzdelania. Právnickú školu pracujúcich absolvovalo 
celkovo počas piatich rokov jej existencie 280 študentov a z nich 129 sa uplatni-
lo ako okresní a krajskí prokurátori20.

Hoci do roku 1950 bolo ťažisko práce prokuratúry hlavne v trestnopráv-
nej oblasti, právomoci zasahovali aj do civilnej oblasti21 a to tým, že generálny 
prokurátor mal právomoc dohliadať nad zákonnosť v civilných konaniach. Tým 
sa vytvorili postupne predpoklady pre úplné vybudovanie prokuratúry socialis-
tického typu so všeobecnodozornou pôsobnosťou.

V.

Ďalšou fázou transformácie prokuratúry bol ústavný zákon č. 64/1952 Zb. 
o súdoch a prokuratúre a naň nadväzujúci zákon č. 65/1952 Zb. o prokuratúre. 
Štátna prokuratúra rovnako ako aj Štátny súd boli zrušené a ich pôsobnosť pre-
šla na prokuratúry a súdy krajskej úrovne. Podobne bola začlenená do prokura-
túry aj vojenská prokuratúra a tým sa stala prokuratúra jednotným orgánom.

Dôvodová správa k ústavnému zákonu uviedla, že prokuratúra sa buduje 
podľa sovietskeho vzoru ako monokratický, prísne centrálne riadený, od ostat-
ných orgánov nezávislý orgán štátnej moci, čím prokuratúru vyčlenila z  kla-
sického trojdelenia moci. Prokuratúra mala byť vybudovaná ako hierarchicky 
organizovaná inštitúcia plne podriadená generálnemu prokurátorovi. Takýto 
spôsob organizácie a faktické vytvorenie prokuratúry ako štvrtej moci v štáte 
mali zabezpečiť úplnú nezávislosť prokuratúry. Jednotné vedenie prokuratúry  

20 Vorel, J. – Šimáková, A. – Babka, L.: Československá justic.e v letech 1948 – 1953 v dokumentech. 
Díl II. Praha: Úřad .dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu, 2004, s. 110 a nasl.

21 Prijatím zákona č. 142/1950 Zb. Občiansky súdny poriadok bola táto právomoc prokuratúry ďalej 
výrazne rozšírená, čo sa premietlo aj do personálneho posilnenia civilného úseku na prokuratúrach 
všetkých stupňov.
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malo zabezpečiť jednotné chápanie a  uplatňovanie socialistickej zákonnosti 
v celej krajine. Ochrana, presadzovanie a upevňovanie socialistickej zákonnos-
ti boli najdôležitejšou úlohou generálneho prokurátora. Generálny prokurátor 
mal bdieť nad zachovávaním socialistickej zákonnosti, a to nielen pokiaľ pôjde 
o činnosť súdov, ale aj pokiaľ o činnosť všetkých orgánov štátnej správy, najmä 
o činnosť ministerstiev a im podriadených úradov a mal bdieť i nad zachováva-
ním zákonnosti všetkými občanmi (§6). Tým mal generálny prokurátor usku-
točňovať všeobecný dozor nad zachovávaním socialistickej zákonnosti22. 

Generálneho prokurátora vymenúval a odvolával na návrh vlády prezident 
republiky (§7). Aj takto sa mal úrad generálneho prokurátora a cez neho celý 
orgán vyčleniť z výkonnej moci a nadobudnúť plnú nezávislosť. Generálny pro-
kurátor bol zodpovedný vláde. 

Na ústavný zákon o súdoch a prokuratúre č. 64/1952 Zb. nadväzoval zá-
kon č. 65/1952 Zb. o prokuratúre, ktorý účinnosť nadobudol taktiež 1. januára 
1953. Zákon bližšie upravoval najmä pôsobnosť a úlohy generálneho prokurá-
tora, štruktúru samotnej prokuratúry a  jej súčinnosť s  inými úradmi. Pôsob-
nosť generálneho prokurátora bola vyjadrená v §2 ako vykonávanie dozoru nad 
zachovávaním zákonov a iných právnych predpisov najmä formou upozornení 
jednotlivých orgánov na zistené nedostatky a podávaním podnetov na preskú-
manie rozhodnutí a opatrení, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi. Gene-
rálny prokurátor taktiež zabezpečoval zisťovanie trestných činov, spravodlivé 
potrestanie páchateľov a dohliadal na výkon uložených trestov. Generálny pro-
kurátor aj dohliadal na to, aby podľa zákona postupovali orgány národnej bez-
pečnosti a zúčastňoval sa prostredníctvom svojich orgánov konaní na súdoch 
podľa ustanovení súdnych poriadkov, dozeral na to, aby súdy správne a jednot-
ne aplikovali zákony a zabezpečoval ochranu záujmov štátu a pracujúcich v ko-
naní v občianskoprávnych veciach. 

Generálny prokurátor vykonával svoje právomoci sám alebo prostredníc-
tvom ním vymenovaných prokurátorov. Všetci prokurátori boli podriadení jed-
nak svojim nadriadeným prokurátorom a  jednak generálnemu prokurátorovi. 
Nadriadený prokurátor mohol vykonávať jednotlivé úkony jemu podriadených 
prokurátorov prípadne si celú vec atrahovať.

Zákon rušil finančné prokuratúry a Správny súd čím prokuratúra prebrala 
všetky právomoci typické pre socialistickú prokuratúru.

Až tieto dva zákony znamenali plnú transformáciu klasického štátneho 
zastupiteľstva, ktorá iba s malými úpravami existovala od svojho vzniku u nás 

22 Pipek, J. – Halaška, J. – Kratochvíl, Z.: Zákon o prokuratúre. Komentár k zákonu z 19. decembra 
1956, č. 65 Zb., Bratislava: Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti, oddelenie v Bratislave, 
1957, s. 9 – 10

až do roku 1948 na prokuratúru sovietskeho typu. Právna úprava do roku 1950 
výrazne ohraničovala pôsobnosť prokuratúry hlavne na trestné konania. 

Do roku 1952 slovenský ani československý právny poriadok nepoznal 
koncept všeobecného prokurátorského dozoru, hoci isté jeho prvky existovali. 
Išlo hlavne o dozor krajských prokuratúr vo vzťahu k okresným23, dozor nad 
výkonom trestov a právomoc Generálnej prokuratúry podávať sťažnosť pre po-
rušenie zákona. Napriek uvedenému možno konštatovať, že koncept všeobec-
ného prokurátorského dozoru bol niečím novým a  ďaleko prekračoval vnút-
roinštitucionálnu kontrolu, inštitút kontroly zákonnosti súdnych rozhodnutí 
vo forme sťažnosti pre porušenie zákona či dozoru nad zákonnosťou výkonu 
trestov. Nový koncept prokurátorského dozoru24 v  sebe zahŕňal dohľad nad 
všetkými orgánmi štátnej moci, organizáciami a jednotlivcami. 

Hlavným prostriedkom dozoru nad zákonnosťou bol protest generálneho 
prokurátora, ktorý mohol byť podaný proti akémukoľvek nezákonnému rozhod-
nutiu či opatreniu. Protest sa podával proti akýmkoľvek rozhodnutiam orgánov 
verejnej moci, pri ktorých mal generálny prokurátor zato, že bol porušený zákon. 
Protest musel dotknutý orgán prerokovať a pokiaľ ho odmietol, mohol byť po-
daný opäť na príslušný nadriadený orgán. Takto mohol postup pokračovať až po 
prerokovanie protestu na vláde a teda konečné rozhodnutie vo veci.

Prokuratúra sa teda stala samostatným rezortom, štvrtou mocou v štáte, 
centrálne riadeným, na miestnych orgánoch nezávislým orgánom, vybudova-
ným na monokratickom princípe. Jej činnosť sa stala špecifickou formou štátnej 
činnosti odlišnou od činnosti orgánov štátnej správy, súdov a ďalších orgánov. 
Išlo nielen o kľúčovú udalosť v živote prokuratúry, ale aj o významný článok 
v realizácii leninského učenia o jednote socialistickej zákonnosti a mechanizme 
jej zabezpečovania. V  záujme splnenia leninských princípov socialistickej zá-
konnosti bola vojenská prokuratúra vyčlenená z organizačnej štruktúry Česko-
slovenskej ľudovej armády a bola včlenená ako nedeliteľná súčasť do jednotnej 
československej prokuratúry. 

Zriadenie prokuratúry nového typu si vyžiadala potreba ochrany nového 
štátneho zriadenia pred útokmi vnútorného i vonkajšieho triedneho nepriateľa 

23 V roku 1950 prenieslo Ministerstvo spravodlivosti časť svojej pôsobnosti v odbore dohľadu nad 
okresnými a  krajskými prokuratúrami na Generálnu prokuratúru, ktorá prijímala sťažnosti na 
ktoréhokoľvek prokurátora a  rozhodovalo o  nich. Týmto sa prvý krát Generálna prokuratúra 
stala súčasťou systému prokuratúr a naviac začala vystupovať ako nadriadený orgán hoci stále 
s  úzkymi kompetenciami. Pozri bližšie Aleš, V.: Prokuratúra v  prvním desetiletí vývoje lidově 
demokratického zřízení v Československu. In. Socialistická zákonnosť, 1955, s. 217

24 Sovietska právna veda i prax používala pojem prokurátorský nadzor (надзор), čo lepšie vyjadrovalo 
nadradené postavenie prokuratúry vo vzťahu k súdom ako aj orgánom štátnej správy. 
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a úlohy spojené s prestavbou spoločnosti a výstavbou socializmu. V dôvodovej 
správe k ústavnému zákonu o súdoch a prokuratúre bolo zdôraznené, že ľudo-
vodemokratický štát potrebuje nastoliť poriadok a prísnu zákonnosť ako jeden 
z najúčinnejších prostriedkov upevnenia štátu robotníckej triedy a jej spojen-
cov. Nová prokuratúra bola zriadená po vzore sovietskej prokuratúry inšpirova-
nej spisom V. I. Lenin O dvojitej podriadenosti25 26.

V roku 1952 bola zavŕšená prestavba prokuratúry z orgánu verejnej žaloby 
na orgán strážiaci socialistickú zákonnosť a záujmy štátu, ktoré boli stotožňo-
vané so záujmami proletariátu ako vedúcej sily krajiny. Prokuratúra sa stala ná-
strojom pôsobenia štátu na občanov s cieľom vytvorenia „nového socialistické-
ho právneho vedomia“27. Prokuratúra bola vyčlenená z rezortu spravodlivosti 
a stala sa samostatným orgánom presadzujúcim záujmy štátu prostredníctvom 
vyšetrovacej, verejnožalobnej a všeobecnodozornej funkcie.

25 Šedivý , V.: 35 let československé prokuratury, Praha: Naše vojsko,1987, s. 5

26 List V. I. Lenina o Dvojitej podriadenosti vznikol v roku 1923 a definoval niekoľko základných 
znakov sovietskej prokuratúry: 1. prokuratúra vykonávala dozor nad zachovávaním zákonov 
všetkými orgánmi, organizáciami a  jednotlivcami; 2. je riadená centálne a  monokraticky;  
3.  nepodlieha miestnym vplyvom; 4. jednotnosť aplikačnej praxe bez ohľadu na miestnu 
príslušnosť. Bližšie pozri Rudenko, R.: Leninské princípy prokurátorského dozoru. In. Prokuratura,  
1972, č. 4, s. 16 a nasl.

27 Viac pozri dôvodovú správu k ústavnému zákonu č. 64/1952 Zb. o súdoch a prokuratúre.

POSTAVENIE A PRÁVOMOCI HLAVY ŠTÁTU 
V ŠPANIELSKU V ROKOCH 1975 – 19771 

Ján Puchovský

Abstrakt: Článok obsahuje charakteristiku a  rozbor postavenia a právomocí 
hlavy štátu v Španielsku v rokoch 1975 – 1977. Išlo o poslednú etapu frankis-
tického režimu, vládnuceho v Španielsku od druhej polovice tridsiatych rokov 
20. storočia. Bolo to obdobie pokračovania režimu po smrti jeho zakladateľa 
a  ústrednej postavy Francisca Franca v  novembri 1975. Nástupcom Franca 
v úrade hlavy štátu sa stal ním vybraný kráľ Juan Carlos I. z dynastie Bourbo-
novcov. V skúmanom období došlo pod vedením nového kráľa k začatiu procesu 
prechodu Španielska od frankistickej diktatúry k demokracii, ktorý bol úspešne 
zavŕšený prijatím a nadobudnutím účinnosti demokratickej ústavy Španielska 
v roku 1978. Text článku vychádza z rozboru originálneho znenia základných 
zákonov (Leyes Fundamentales), plniacich v skúmanom období funkciu ústavy 
frankistického Španielska. Okrem toho sa opiera aj o poznatky z diel španiel-
skych právnych vedcov z odboru ústavnej histórie. Článok má za cieľ charakteri-
zovať proces obnovenia monarchie v Španielsku ako aj postavenie a právomoci 
hlavy štátu v Španielsku v období rokov 1975 – 1977 ako východiskového stavu 
pre potenciálnu komparáciu s  pozíciou španielskeho kráľa v  demokratickom 
ústavnom systéme Španielska po prijatí ústavy z roku 1978. 

Kľúčové slová: Španielsko, obdobie rokov 1975 – 1977, ústavné právo, monar-
chia, postavenie a právomoci hlavy štátu

Abstract: The article contains characteristic and analysis of status and powers 
of the head of state in Spain in the period 1975 – 1977. It was the final stage 
of the francoist regime, reigning in Spain since the second half of the thirties 
of the 20th century. It was the period of continuation of the regime after the 
death of its founder and central figure – Francisco Franco in November 1975. 
Successor of Franco in the office of Head of State become King Juan Carlos I of 
Bourbon dynasty selected by Franco himself. During this period there began 
in Spain under leadership of new king the process of transition from francoist 
dictatorship to democracy, which was successfully completed by the adoption 

1 Príspevok vznikol ako súčasť riešenia grantového projektu KEGA č.003TTU-4/2012 – Formácia 
podnikateľských schopností študentov spojená s reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, 
prameňov práva a právnych inštitútov.
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and entry into force of the democratic Constitution of Spain in 1978. The text 
of this article is based on analysis of original texts of Fundamental Laws (Leyes 
Fundamentales), fulfilling in this period the function of the Constitution of 
francoist Spain. In addition, it is also based on knowledge of the works of Span-
ish scientists from the sphere of constitutional history. The aim of the article 
is to characterize the process of restoring the monarchy in Spain as well as the 
status and powers of the head of state in Spain during the period 1975 – 1977 
as a starting point for potential comparison with the position of King of Spain 
in the democratic constitutional system of Spain after the adoption of the Con-
stitution of 1978.

Keywords: Spain, the period 1975 – 1977, constitutional law, monarchy, sta-
tus and powers of the head of state

1 ÚVOD

Obdobie rokov 1975 –  1977 predstavuje v  španielskych všeobecných aj 
právnych dejinách poslednú etapu frankistického diktátorského režimu, vlád-
nuceho v krajine od roku 19392. Ide zároveň o obdobie „frankizmu bez Franca“ 
– o pokračovanie frankistického režimu po smrti jeho zakladateľa a ústrednej 
postavy Francisca Franca Bahamondeho v novembri 1975. Nástupcom Franca 
v úrade hlavy štátu sa stal v  súlade s právnym poriadkom krajiny caudillom3 
vybraný kráľ Juan Carlos I.4 z  dynastie Bourbonovcov5. V  skúmanom obdo-
bí došlo pod vedením nového kráľa k  začatiu procesu prechodu Španielska 
od frankistickej diktatúry k  demokracii, ktorý bol úspešne zavŕšený prijatím 
a  nadobudnutím účinnosti demokratickej ústavy Španielska v  roku 1978. 
Významný medzník v  tomto procese predstavovalo prijatie Zákona o  poli-
tickej reforme, schváleného celoštátnym referendom v  roku 1976, ktorý bol  

2 K ovládnutiu celého Španielska frankistami došlo ich víťazstvom v španielskej občianskej vojne 
(1936 –  1939). Vo  viacerých častiach krajiny však nastúpila moc frankistického režimu už 
v  priebehu španielskej občianskej vojny, keď bolo Španielsko rozdelené na oblasti pod vládou 
zákonnej vlády druhej Španielskej republiky a  zóny pod nadvládou pravicových povstalcov, 
ktorých viedol Francisco Franco. Rozsah týchto teritórií sa menil podľa aktuálnej situácie na 
frontoch občianskej vojny.

3 Caudillo (vodca) bol titul Francisca Franca ako hlavy štátu v  Španielsku v  období jeho 
diktatátorského režimu.

4 Juan Carlos I. sa narodil v roku 1938. Jeho starým otcom bol kráľ Alfonso XIII., vládnuci v rokoch 
1886 – 1931. Španielskym kráľom je od roku 1975.

5 Dynastia Bourbonovcov vládla v Španielsku v rokoch 1700 – 1868, 1874 – 1931 a vládne znovu 
od roku 1975.

promulgovaný kráľom 4. januára 1977. Tento zákon zaviedol do španielskeho 
ústavného systému významné demokratizačné zmeny a otvoril cestu pre prija-
tie demokratickej Ústavy Španielskeho kráľovstva z roku 1978. Vzhľadom na 
uvedené skutočnosti sa v našom článku zameriame na obdobie od nástupu Ju-
ana Carlosa I. do úradu španielskeho kráľa 22. novembra 1975 do promulgácie 
Zákona o politickej reforme 4. januára 1977. Toto obdobie možno aj z hľadis-
ka ústavného vývoja krajiny klasifikovať ako poslednú fázu nedemokratického 
frankistického režimu v Španielsku. Práve ústavný systém tohto obdobia musí 
byť východiskovým bodom pri skúmaní ústavnoprávnych aspektov prechodu 
Španielska od frankistickej diktatúry k  demokracii, keďže môže byť predme-
tom komparácie s ústavným systémom demokratického Španielska po prijatí 
ústavy z  roku 1978. V  rámci problematiky španielskeho ústavného systému 
v skúmanom období sa v tomto článku budeme venovať postaveniu a právomo-
ciam hlavy štátu ako vrcholného článku sústavy štátnych orgánov. Text článku 
vychádza z rozboru originálneho znenia v skúmanom období platných základ-
ných zákonov (Leyes Fundamentales), plniacich funkciu ústavy frankistického 
Španielska.6 Okrem toho sa opiera aj o poznatky z diel španielskych právnych 
vedcov z odboru ústavnej histórie. Článok má za cieľ priblížiť proces obnovenia 
monarchie v Španielsku ako aj charakterizovať postavenie a právomoci hlavy 
štátu v Španielsku v skúmanom období ako východiskového stavu pre poten-
ciálnu komparáciu s pozíciou španielskeho kráľa v demokratickom ústavnom 
systéme Španielska po prijatí ústavy z roku 1978.

2 OBNOVENIE MONARCHIE V ŠPANIELSKU V OBDOBÍ 
FRANKISTICKEJ DIKTATÚRY 

V prvých rokoch frankistickej diktatúry v Španielsku (1936/1939 – 1947) 
nedefinovalo španielske právo formu vlády ako republikánsku ani ako mo-
narchistickú. Táto otázka bola napokon vyriešená Zákonom o  nástupníc-
tve hlavy štátu (Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado). Uvedený zákon bol  

6 Základné zákony (Leyes Fundamentales) predstavovali v  právnom systéme frankistického 
Španielska súbor ústavnoprávnych predpisov najvyššej právnej sily, plniaci funkciu ústavy 
obsiahnutej vo viacerých právnych aktoch. Tvorili ho Charta práce z  roku 1938, Zákon 
o ustanovení Kortesov z roku 1942, Charta Španielov z roku 1945, Zákon o národnom referende 
z  roku 1945, Zákon o  nástupníctve hlavy štátu z  roku 1947, Zákon o  princípoch Národného 
hnutia z roku 1958 a Organický zákon štátu z roku 1967. Základné zákony obsahovali právnu 
úpravu ideologických princípov Francovho režimu, práv a  povinností občanov ako aj systému 
štátnych orgánov Španielska. V  zmysle úpravy obsiahnutej v  Organickom zákone štátu išlo 
o normy najvyššej právnej sily, ktorým normy nižšej právnej sily nesmeli odporovať.
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po svojom vypracovaní v Kortesoch7 schválený občanmi Španielska referendom 
v júli 1947 a promulgovaný hlavou štátu 26. júla 1947.8 Článok 1., Zákona o ná-
stupníctve hlavy štátu definoval Španielsko ako „katolícky, sociálny a reprezenta-
tívny štát, ktorý, v súlade so svojou tradíciou, sa deklaruje za ustanovený ako kráľov-
stvo“.9 Španielsko sa teda znovu stalo monarchiou. Zatiaľ však išlo o monarchiu 
bez monarchu, keďže hneď nasledujúci článok 2. ustanovoval: „Úrad hlavy štátu 
prislúcha Vodcovi Španielska a krížovej výpravy10, generalissimovi vojsk, Franciscovi 
Francovi Bahamondemu.“.11 Podľa znenia článku 3. v prípade uprázdnenia úra-
du hlavy štátu, prevezme jeho právomoci Regentská rada (Consejo de Regencia), 
ktorej zloženie uvedený článok následne vymedzuje.12 Článok 4. vytvoril Radu 
kráľovstva (Consejo del Reino) ako poradný orgán hlavy štátu a vymedzoval jej 
zloženie.13 Podľa článku 6. bolo hlave štátu vyhradené právo navrhnúť Korte-
som	osobu	svojho	nástupcu	s titulom	kráľ	alebo	regent,	spĺňajúcu	podmienky	
stanovené týmto zákonom.14 Tieto podmienky boli následne vymedzené v člán-
ku 9.15 Článok 13. stanovoval, že „Hlava štátu, vypočujúc Radu kráľovstva, bude 
môcť navrhnúť Kortesom, aby z nástupníctva zostali vylúčené tie kráľovské osoby, 
ktorým chýba potrebná schopnosť pre vládnutie alebo ktoré pre svoje evidentné od-
klonenie sa od základných princípov štátu alebo pre svoje činy si zaslúžia stratiť ná-
stupnícke práva ustanovené v tomto zákone.“.16 Tieto osobné prerogatívy obsiah-
nuté v článkoch 6. a 13. Zákona o nástupníctve hlavy štátu potvrdil Franciscovi 
Francovi aj Organický zákon štátu (Ley Orgánica del Estado) z  roku 1967 vo 
svojich prechodných ustanoveniach.17 Francisco Franco toto svoje oprávnenie  

7 Kortesy v Španielsku pôvodne predstavovali stavovský snem a od začiatku 19. storočia volený 
parlament. Kortesy ustanovené za Francovej diktatúry Zákonom o ustanovení Kortesov z roku 
1942 však mali špecifický charakter. Neboli zákonodarným orgánom v pravom zmysle slova, ale 
len čiastočne participovali na výkone zákonodarnej moci, ktorá prislúchala Franciscovi Francovi 
ako hlave štátu.

8 Porovnaj TORRES DEL MORAL, Antonio. Constitucionalismo histórico español,  s.  244; 
GONZÁLEZ-ARES, José Agustín. Las Constituciones de la España contemporánea, s. 175.

9 Porovnaj Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, čl. 1.

10 Krížová výprava (Cruzada) –  týmto pojmom sa v  danom kontexte označuje boj proti 
republikánskym silám v španielskej občianskej vojne v rokoch 1936 – 1939.

11 Porovnaj Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, čl. 2.

12 Porovnaj Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, čl. 3.

13 Porovnaj Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, čl. 4.

14 Porovnaj Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, čl. 6.

15 Porovnaj Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, čl. 9.

16 Porovnaj Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, čl. 13.

17 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, prechodné ustanovenie 1., ods. II.

napokon využil 22. júla 1969, keď za svojho nástupcu s titulom kráľ navrhol 
Kortesom princa Juana Carlosa Bourbona.18 Kortesy túto nomináciu schváli-
li.19 K zavŕšeniu procesu obnovenia monarchie v Španielsku napokon došlo po 
smrti dovtedajšej hlavy štátu Francisca Franca 20. novembra 1975, keď sa zre-
alizovala procedúra prechodu úradu hlavy štátu na nového kráľa Juana Carlosa 
I. Tento proces bol upravený tak, že úrad hlavy štátu prešiel na Regentskú radu, 
ktorej jedinou funkciou bolo zvolať Kortesy a Radu kráľovstva, aby pristúpili 
k vyhláseniu novej hlavy štátu. Uvedený proces sa zavŕšil 22. novembra vyhlá-
sením Juana Carlosa Bourbona za nového španielskeho kráľa.20 V Španielsku 
tak druhý raz v jeho dejinách došlo k reštaurácii vlády dynastie Bourbonovcov. 
Nový kráľ prevzal všetky právomoci hlavy štátu, ktoré mu priznávalo španielske 
ústavné právo. Ich rozboru ako aj postaveniu nového kráľa v ústavnom systéme 
Španielska sa budeme venovať v nasledujúcej kapitole tohto článku.

3 POSTAVENIE A PRÁVOMOCI HLAVY ŠTÁTU  
V ÚSTAVNOM SYSTÉME ŠPANIELSKA V SKÚMANOM OBDOBÍ 
(22. 11. 1975 – 4. 1. 1977)

Po nástupe Juana Carlosa I. na španielsky trón sa Francova monarchia bez 
monarchu premenila na kráľovstvo vedené kráľom. Takisto sa zmenili princípy 
nástupníctva úradu hlavy štátu. Zatiaľ čo v období vlády Francisca Franca pri-
slúchalo v zmysle článku 13. Zákona o nástupníctve hlavy štátu právo navrhnúť 
Kortesom osobu svojho nástupcu hlave štátu (čo sa – ako už bolo uvedené – zre-
alizovalo v roku 1969), od nástupu nového kráľa do úradu sa začal uplatňovať 
poriadok nástupníctva určený v článku 11. Zákona o nástupníctve hlavy štátu. 
Ten znel: „Keď sa ustanoví Koruna v osobe kráľa, riadny poriadok nástupníctva bude 
primogenitúra a zastúpenie s uprednostnením skoršej vetvy (rodu) pred neskoršou; 
v tej istej vetve bližšieho stupňa pred vzdialenejším; v tom istom stupni muža pred 
ženou, ktorá nebude môcť kraľovať ale bude môcť prenášať na svojich dedičov právo 
(nástupníctva) a v rámci toho istého pohlavia osoby staršej pred mladšou; to všet-
ko s  výhradou výnimiek a  náležitostí stanovených v  predchádzajúcich článkoch.“.21 
Táto právna norma, ktorej znenie s určitými úpravami prevzala aj demokratická 

18 Porovnaj UBIETO ARTETA, Antonio et al. Dějiny Španělska,  s.  751; TORRES DEL MORAL, 
Antonio. Constitucionalismo histórico español, s. 252.

19 Porovnaj TUSELL, Javier. Spain: from dictatorship to democracy: 1939 to the present, s. 219.

20 Porovnaj TORRES DEL MORAL, Antonio. Constitucionalismo histórico español,  s.  244; 
CAVERO LATAILLADE, Iñigo – ZAMORA RODRÍGUEZ, Tomás. Constitucionalismo Histórico de 
España, s. 314.

21 Porovnaj Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, čl. 11.
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Ústava Španielskeho kráľovstva z roku 197822 v Španielsku znovu ustanovila 
dedičnú monarchiu, pričom vzhľadom na osobu nového kráľa sa vládnucou dy-
nastiou znovu stali Bourbonovci.

Postavenie a  právomoci hlavy štátu v  tomto období upravoval v  prvom 
rade Organický zákon štátu z  roku 1967 v svojom titule II. nazvanom Hlava 
štátu (El Jefe del Estado) a tvorenom článkami 6. až 12.

Pozície hlavy štátu v spoločnosti sa dotýkal článok 8., odsek I. Organické-
ho zákona štátu: „Osoba hlavy štátu je nedotknuteľná. Všetci Španieli majú voči 
nej povinnosť rešpektu a úcty.“.23 Článok 6. obsahoval základné vymedzenie po-
zície hlavy štátu v ústavnom systéme Španielska. Ustanovoval, že hlava štátu 
je najvyšším reprezentantom národa, zosobňuje suverenitu národa, vykonáva 
najvyššiu politickú a  administratívnu moc, je národnou hlavou Hnutia24, má 
chrániť najprísnejšie dodržiavanie základných zákonov (Leyes Fundamentales) 
štátu ako aj kontinuitu štátu a  Národného hnutia, garantuje a  zabezpečuje 
normálne fungovanie najvyšších štátnych orgánov a riadnu koordináciu medzi 
nimi, sankcionuje a promulguje zákony a zabezpečuje ich vykonávanie, vyko-
náva najvyššie velenie pozemných, námorných a  vzdušných ozbrojených síl, 
bdie nad zachovaním verejného poriadku vo vnútri štátu a bezpečnosťou štátu 
navonok, v jeho mene sa vykonáva spravodlivosť, vykonáva prerogatívu milos-
ti, poskytuje – v súlade so zákonmi – funkcie, verejné posty a pocty, poveruje 
a prijíma diplomatických zástupcov a vykonáva všetky akty, ktoré mu prislú-
chajú v súlade so základnými zákonmi kráľovstva.25 Takto koncipované právo-
moci hlavy štátu boli pomerne široké. Nedisponovala však už mimoriadnymi 
právomocami, ktoré boli vyhradené osobne Franciscovi Francovi v období jeho 
vlády ako bola zákonodarná právomoc, či právo určiť svojho nástupcu v úrade  
hlavy štátu.26

Najvýznamnejšie právomoci hlavy štátu v skúmanom období, ktoré si pri-
blížime v nasledujúcom výklade, možno pre lepšiu prehľadnosť rozčleniť syste-
maticky do niekoľkých skupín:27

22 Porovnaj Constitución de 1978, čl. 57, ods. 1.

23 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 8., ods. I.

24 Hnutie (Movimiento), tiež Národné hnutie (Movimiento Nacional) bol názov jediného legálneho 
a zároveň vládneho politického subjektu frankistického Španielska.

25 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 6.

26 Porovnaj TOMÁS VILLAROYA, Joaquín. Breve historia del constitucionalismo español,   
s. 150 – 151.

27 Toto členenie je inšpirované rozčlenením právomocí hlavy štátu uvedeným v  diele CAVERO 
LATAILLADE, Iñigo –  ZAMORA RODRÍGUEZ, Tomás. Constitucionalismo Histórico de 
España, s. 275 – 277.

1) Právomoci týkajúce sa základných politických rozhodnutí  
a riešenia konfliktov:
a) Vyhlásiť referendum o návrhoch nových základných zákonov, 

o derogácii alebo modifikácii existujúcich základných zákonov ako 
aj o návrhoch iných zákonov, vypracovaných v Kortesoch, ak si to 
vyžadovala ich závažnosť alebo verejný záujem.28

b) Rozhodovať o sťažnostiach pre porušenie práva.29

c) Rozhodovať o riešení kompetenčných konfliktov medzi vládou, 
Kortesmi a súdmi.30

2) Právomoci vo vzťahu k vláde, Rade kráľovstva a Národnej rade:
a) Vymenovať predsedu vlády spomedzi troch kandidátov, ktorých mu 

navrhne Rada kráľovstva a odvolať ho.31

b) Na návrh predsedu vlády menovať a odvolávať ministrov.32

c) Zvolávať Radu ministrov a predsedať jej, ak sa zúčastňuje  
na jej zasadaní.33

d) Predsedať – ak to považoval za potrebné – schôdzam Rady  
kráľovstva a Národnej rady, pričom tieto orgány nemohli v jeho 
prítomnosti hlasovať.34

3) Právomoci v oblasti medzinárodných vzťahov:
a) Poverovať a prijímať veľvyslancov.35

28 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 7., písm. c).

29 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 59, ods. II:, čl. 64; 
GONZÁLEZ-ARES, José Agustín. Las Constituciones de la España contemporánea,  s.  186. 
Sťažnosť pre porušenie práva (recurso de contrafuero), bol inštitút, zavedený do španielskeho 
ústavného systému Organickým zákonom štátu z roku 1967, pričom do určitej miery pripomínal 
mechanizmy kontroly ústavnosti v demokratických štátoch. Článok 59 Organického zákona štátu 
výslovne ustanovoval: „Protiprávnym je každý legislatívny akt alebo všeobecné nariadenie vlády, ktoré 
porušuje princípy Národného hnutia alebo ostatné základné zákony kráľovstva.“ Podaním sťažnosti pre 
porušenie práva bolo možné iniciovať proces, ktorý viedol v prípade jej akceptácie hlavou štátu 
k rozhodnutiu, ktoré takýto právny predpis anulovalo pre jeho protiprávnosť.

30 Porovnaj CAVERO LATAILLADE, Iñigo –  ZAMORA RODRÍGUEZ, Tomás. Constitucionalismo 
Histórico de España, s. 276.

31 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 7., písm. d); čl. 14, ods. 1.

32 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 17.

33 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 7., písm. e).

34 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 7., písm. f).

35 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 6; CAVERO LATAILLADE, 
Iñigo – ZAMORA RODRÍGUEZ, Tomás. Constitucionalismo Histórico de España, s. 276.
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b) Ratifikovať medzinárodné zmluvy a dohody, ktoré sa dotýkajú 
národnej suverenity alebo územnej integrity Španielska.36

c) Vyhlásiť vojnu a uzavrieť mier.37

4) Právomoci vo vzťahu ku Kortesom a k legislatívnej činnosti:
a) Zvolávať Kortesy v súlade so zákonom.38

b) Predsedať ustanovujúcemu zasadnutiu nových Kortesov a predniesť na 
ňom inauguračný prejav.39

c) Vymenovať predsedu Kortesov spomedzi troch kandidátov, ktorých 
mu navrhne Rada kráľovstva a odvolať ho.40

d)	Predĺžiť	funkčné	obdobie	Kortesov	zo	závažného	dôvodu	a na	
nevyhnutný čas.41

e) Vymenovať nie vyšší počet zástupcov42 v Kortesoch ako 25, vypočujúc 
si mienku Rady kráľovstva. Išlo pritom o vymenovanie osôb za 
zástupcov v Kortesoch s ohľadom na ich miesto v cirkevnej, vojenskej 
alebo administratívnej hierarchii, prípadne pre ich významné služby 
vlasti.43 Okrem toho hlava štátu menovala do úradu viacerých 
vysokých funkcionárov štátu, ktorí boli členmi Kortesov z titulu svojej 
funkcie (napr. členovia vlády, predseda Najvyššieho súdu).44 

f) Sankcionovať a promulgovať zákony.45

g) Uplatniť so súhlasom Rady kráľovstva suspenzívne veto vrátením nimi 
vypracovaného zákona Kortesom na nové prerokovanie.46

h) Vydať z naliehavých príčin dekréty so silou zákona (Decreto-Ley), a to 
na návrh vlády a vypočujúc si mienku príslušného výboru Kortesov.47

36 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 9., písm. a).

37 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 9., písm. b).

38 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 7., písm. a).

39 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 7., písm. a).

40 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 7., písm. d); Ley Constitutiva 
de las Cortes de 1942, čl. 7, ods. I.

41 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 10., písm.. c).

42 Členovia Kortesov vo frankistickom Španielsku sa označovali termínom procuradores, ktorý 
možno preložiť ako zástupcovia.

43 Porovnaj Ley Constitutiva de las Cortes de 1942, čl. 2, ods. I., písm. j)

44 Porovnaj Ley Constitutiva de las Cortes de 1942, čl. 2, ods. I., písm. a), c)

45 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 6.

46 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 10., písm. b).

47 Porovnaj CAVERO LATAILLADE, Iñigo –  ZAMORA RODRÍGUEZ, Tomás. Constitucionalismo 
Histórico de España, s. 276.

5) Právomoci v oblasti súdnictva: Formálne sa uznávala nezávislosť výkonu 
súdnictva. To sa však vykonávalo v mene hlavy štátu, ktorá vymenovávala 
predsedu Najyvššieho súdu.48

6) Právomoci v oblasti vojenstva a mimoriadne právomoci:
a) Vykonávať najvyššie velenie pozemných, námorných a vzdušných 

ozbrojených síl.49

b) Zvolávať Radu národnej obrany a predsedať jej, ak sa zúčastňuje  
na jej zasadaní.50

c) Prijímať výnimočné opatrenia, ak je vážnym a bezprostredným 
spôsobom postihnutá nezávislosť štátu, jeho územná integrita 
alebo inštitucionálny systém, a to za spoluúčasti Rady kráľovstva 
s povinnosťou poskytnúť o tom zdokumentovanú správu Kortesom.51

7) Administratívne právomoci: Hlave štátu prislúchala v rámci 
administratívy najvyššia právomoc:
a) Vymenovať predsedov najvyšších štátnych orgánov spomedzi troch 

kandidátov, ktorých mu navrhne Rada kráľovstva.52

b) Poskytovať – v súlade so zákonmi – funkcie, verejné posty,  
pocty a vyznamenania.53

Výkon právomocí zverených hlave štátu však podliehal určitým obmedze-
niam. Článok 8., ods. II. Organického zákona štátu ustanovoval: „Všetko, o čom 
hlava štátu rozhodne pri výkone svojej právomoci, má byť spolupodpísané, podľa 
prípadu, predsedom vlády alebo príslušným ministrom, predsedom Kortesov alebo 
predsedom Rady kráľovstva, pričom akékoľvek rozhodnutie, ktoré nespĺňa túto nále-
žitosť, je neplatné.“.54 Zavádzal sa tak inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu. 
Podľa článku 8., ods. III. Organického zákona štátu prechádzala zodpovednosť 
za akty hlavy štátu na osoby, ktoré ich spolupodpísali.55 Okrem toho na plat-
nosť niektorých aktov hlavy štátu nestačila jej vôľa, ale sa vyžadovala sa na ne 

48 Porovnaj CAVERO LATAILLADE, Iñigo –  ZAMORA RODRÍGUEZ, Tomás. Constitucionalismo 
Histórico de España, s. 277.

49 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 6.

50 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 7., písm. e).

51 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 10., písm. d).

52 Porovnaj CAVERO LATAILLADE, Iñigo –  ZAMORA RODRÍGUEZ, Tomás. Constitucionalismo 
Histórico de España, s. 277.

53 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 6; CAVERO LATAILLADE, 
Iñigo – ZAMORA RODRÍGUEZ, Tomás. Constitucionalismo Histórico de España, s. 277.

54 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 8., ods. II.

55 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 8., ods. III.
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aj spoluúčasť iného štátneho orgánu. Kortesy napr. museli schváliť ratifikáciu 
zmlúv, ktoré sa dotýkajú národnej suverenity alebo územnej integrity Španiel-
ska, vyhlásenie vojny alebo uzatvorenie mieru.56 V  niektorých prípadoch sa 
zase pred vydaním aktu hlavy štátu vyžadovalo súhlasné stanovisko Rady krá-
ľovstva – napr. pri vrátení zákona Kortesom na opätovné prerokovanie, či pri 
predĺžení	funkčného	obdobia	Kortesov.57

Na základe rozboru postavenia a  právomocí hlavy štátu v  Španiel-
sku v  skúmanom období možno usúdiť, že išlo o  relatívne silnú pozíciu hla-
vy štátu v  ústavnom systéme krajiny. V  porovnaní s  obdobím vlády Francis-
ca Franca, disponujúceho osobnými mimoriadnymi právomocami, však išlo 
o  určité oslabenie pozície hlavy štátu v  systéme najvyšších štátnych orgánov  
frankistického Španielska. 

4 ZÁVER

Frankistická diktatúra, nastolená v  Španielsku v  druhej polovici tridsia-
tych rokov 20. storočia v dôsledku španielskej občianskej vojny (1936 – 1939) 
nezaviedla v prvých rokoch svojej existencie v krajine republikánsku ani mo-
narchistickú formu vlády. To sa zmenilo v roku 1947, keď Zákon o nástupníctve 
hlavy štátu definoval Španielsko ako kráľovstvo. Zatiaľ však malo ísť o monar-
chiu bez monarchu. V úrade hlavy štátu uvedený zákon potvrdil vedúcu osob-
nosť diktátorského režimu – generála Francisca Franca Bahamondeho. Zároveň 
mu bolo zverené právo určiť svojho nástupcu s titulom kráľ alebo regent. Franco 
tak urobil v roku 1969, keď za budúceho kráľa dezignoval princa Juana Carlosa 
z dynastie Bourbonovcov, ktorá v Španielsku vládla do roku 1931. K realizácii 
nástupníctva v úrade hlavy štátu došlo po smrti Francisca Franca v novembri 
1975, keď sa Juan Carlos I. ujal úradu španielskeho kráľa. Jeho postavenie 
v  ústavnom systéme štátu ako aj konkrétne právomoci určovali základné zá-
kony (Leyes Fundamentales), plniace funkciu ústavy frankistického Španielska 
a z nich predovšetkým Organický zákon štátu z roku 1967. V zmysle tejto práv-
nej úpravy bol od nástupu Juana Carlosa I. na post španielskeho kráľa úrad 
hlavy štátu dedičný v jeho rode, pričom konkrétnu úpravu pravidiel nástupníc-
tva určoval článok 11. Zákona o nástupníctve hlavy štátu. Znenie tejto právnej 
normy potom s  určitými úpravami prevzala aj demokratická Ústava Španiel-
skeho kráľovstva z  roku 1978. V Španielsku teda nástupom Juana Carlosa I. 
došlo k obnoveniu dedičnej monarchie s dynastiou Bourbonovcov, ktorej prvý  

56 Porovnaj Ley Orgánica del Estado, número 1/1967, de 10 de enero, čl. 9., písm. a), b).

57 Porovnaj CAVERO LATAILLADE, Iñigo –  ZAMORA RODRÍGUEZ, Tomás. Constitucionalismo 
Histórico de España, s. 277 – 278.

príslušník zasadol na španielsky trón ešte v  roku 1700. Pozícia monarchu 
v ústavnom systéme Španielska bola na začiatku vlády Juana Carlosa I. pomer-
ne silná. Postavenie hlavy štátu v spoločnosti vymedzil Organický zákon štá-
tu v článku 8 slovami: „Osoba hlavy štátu je nedotknuteľná. Všetci Španieli majú 
voči nej povinnosť rešpektu a úcty.“. Konkrétne právomoci hlavy štátu sa dotý-
kali rôznych oblastí fungovania štátu. Išlo o právomoci týkajúce sa základných 
politických rozhodnutí a riešenia konfliktov, právomoci vo vzťahu k najvyšším 
štátnym orgánom (Kortesom, vláde, Rade kráľovstva a Národnej rade), právo-
moci v oblasti legislatívy, administratívy, súdnictva, medzinárodných vzťahov 
a vojenstva ako aj mimoriadne právomoci. Výkon právomocí zverených hlave 
štátu však podliehal určitým obmedzeniam ako boli inštitút kontrasignácie 
aktov hlavy štátu a povinná spoluúčasť niektorých štátnych orgánov na urči-
tých kategóriách aktov hlavy štátu. Celkovo možno skonštatovať, že aj keď išlo 
o relatívne silnú pozíciu hlavy štátu v ústavnom systéme krajiny, v porovnaní 
s  obdobím vlády Francisca Franca, disponujúceho osobnými mimoriadnymi 
právomocami, došlo v  tomto období k  určitému oslabeniu pozície hlavy štá-
tu v systéme najvyšších štátnych orgánov frankistického Španielska. Napriek 
tomu sa Juanovi Carlosovi I. podarilo svoje mocenské postavenie využiť na 
iniciovanie procesu prechodu Španielska od diktatúry k demokracii, ktorý po 
pomalšom začiatku nabral čoskoro veľmi rýchly spád. Mimoriadne významným 
právnym predpisom v rámci procesu demokratickej transformácie Španielska 
bol Zákon o politickej reforme z roku 1977. Vďaka nemu sa otvorila cesta ku ko-
naniu demokratických volieb v roku 1977 a k zavŕšeniu demokratizácie krajiny 
prijatím Ústavy Španielskeho kráľovstva v roku 1978. 
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VÝVOJ FINANČNÍ PROKURATURY

Karel Schelle

Abstract: Prosecution has a rich history until antiquity. The historical devel-
opment of prosecution bodies in the Czech lands is connected with the devel-
opment of the organization of courts and of the court proceedings. The royal 
prosecutor´s office has its origin in 1437 – in this year, after the Hussite wars, 
king Sigismund decided to consolidate royal property, which got into hands of 
nobility in the previous historical period. While in the 17th century the office 
had been designated as the “prosecutor´s office”, the title of the “royal fiscal of-
fice” was being pursued and in the 18thcentury (more particularly in 1783) it 
was the “fiscal office”. The fiscal office was abolished in 1850. By the Decree of 
the Ministry of Finance from 13. August 1851 (Nr. 188/1851 Coll.) it came to 
delegation of the offices designated as the court chamber prosecution (Hofkam-
merprokuratur), the chamber prosecution (Kammerprokuratur) and the fiscal 
office (Fiskalamt) to the newly constituted financial prosecution offices. The 
financial prosecution offices were definitively abolished 1. January 1953 by the 
prosecution statute Nr. 65/1952 Sb.

Keywords: Key words: financial prosecution, financial procedure, royal pros-
ecution, state finance

1 PROKURATURA KRÁLOVSKÁ

Prokuratura má svou bohatou historii sahající až do antiky. Na počátku 
bylo slovo „procuratio“ – úřad prokuratury v době, kdy se v antickém Římu ješ-
tě neuplatňovala dělba veřejných mocí ve státě. Zde se z  prokurátorů zastu-
pujících jednotlivé strany vyvinuli státní úředníci zastupující stát, resp. jeho 
finanční zájmy (prosuratores fisci) nebo za císaře Hadriána, procuratores caesaris 
vel fisci, kteří zastupovali císaře v případě, že se neobjevil žádný žalobce nebo 
vedli žalobu v záležitostech fiskálních jménem státu. 

Ve středověké Francii se „procuratie“ stávala významným státním orgánem 
(procureur du roi, procureur imperial, procureur de la foi) s určujícím vlivem na ev-
ropskou a kontinentální právní kulturu: procureur géneral grands, procurateurs de 
la nation, procurateur de la répulique. V naplnění této právní instituce se v nepo-
slední řadě promítají principy moderního právního státu, protože právní jistoty 
občanů jsou zaručeny jen tehdy, je-li náležitá kontrola výkonu státní moci ve 
všech oborech. Kontrola zákonnosti cestou prokurátorského dozoru může do-
plňovat soudní kontrolu, zejména tam, kde sama z různých důvodů nepostačuje  

nebo je některým občanům méně dostupná. (říká Jan Pinz) Kromě Francie se 
s podobnými institucemi setkáváme v římsko-německé říši, v Itálii, Španělsku, 
Portugalsku nebo i ve Skotsku.

Historický vývoj orgánů prokuratury v  českých zemích je spjat s  vývojem 
soudní organizace a soudního řízení. Ve starých dobách bylo soudní řízení jednot-
né, jeho diferenciace na řízení civilní a trestní je produktem novější doby. Proto 
také mělo řízení vždy soukromožalobní charakter, a to i v trestních věcech. S na-
růstající integrací společnosti byla patrná i tendence k ustanovení žalobce veřejné-
ho. V plném rozsahu se tato tendence projevila v úřadu královského prokurátora.

Úřad královského prokurátora má svůj původ již v roce 1437, kdy král Zik-
mund se rozhodl po husitských válkách konsolidovat královský majetek, který 
v předchozích dobách se dostal do rukou šlechty. Z toho důvodu toho roku jme-
noval Viléma ze Žlutic komisařem nápadů královských (commissarius devolucio-
num regallum), jenž měl na starosti hájení královských nápadů, tj. odúmrti, lén 
spadlých na korunu, majetku připadlého panovníkovi po zločincích odsouze-
ných ke ztrátě hrdla a statků a konfiskovaného majetku. Inspirací pro zřízení 
úřadu našel Zikmund patrně v pokročilejší západní Evropě, zejména ve Francii, 
kde byl úřad královského prokurátora zřízen již ve 14. století. Nesporný je i vliv 
recepce římského práva. Ve starém Římě totiž zastupovali zájmy fisku a císaře 
procuratores fisci vel caesaris.

Vilém ze Žlutic svoji funkci zastával i  za Albrechta Rakouského, rovněž 
i po jeho smrti v období bezvládí. Z rozsahu funkce je ovšem zřejmé, že se ještě 
nejednalo o úřad královského prokurátora, jak byl znám z pozdější doby (i když 
ve starší literatuře – například F. Palacký – jsou snahy Zikmunda spojovány se 
vznikem královské prokuratury), ale o funkci omezenou jen na odúmrti.

Pro vznik úřadu královského prokurátora je tedy důležitý až rok 1453, kdy 
došlo k jmenování královským prokurátorem Jana staršího z Rabštejna Ladisla-
vem 18. listopadu 1453, jemuž bylo uděleno právo, aby „za krále a jeho fiskus 
vedl a bránil jakákoliv jednání na soudě i mimo soud, aby žaloval, udával a žádal 
za vyšetření, aby podával žádosti, libely, tvrzení a články, aby jim odpovídal, aby 
vedl svědky a odporoval svědkům vedeným od protivníků, aby skládal přísahy 
odhadní a o škodách a o tom, že nežaluje ze svévole, aby ustanovoval a odvo-
lával své zástupce a aby činil na soudě i mimo něj vše, co je třeba činit, jak to 
mohli jiní prokurátoři krále a českého fisku v dřívějších dobách“. Z toho plyne, 
že pravomoc Jana byla mnohem širší než jeho předchůdců. Neomezovala se jen 
na hájení odúmrtí, nýbrž zahrnovala v sobě všechna zastupování krále i fisku. 
Proto byl Jan nazýván prokurátorem českého krále a fisku. Z toho důvodu je 
Jan starší z Rabštejna považován za skutečně prvního královského prokurátora 
v Čechách. Za to mu připadl každý desátý díl odúmrti. Je nesporné, že tento 
počin byl dílem především Jiřího z Poděbrad.
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Jan starší z Rabštejna si tento úřad příliš dlouho neužil, zemřel v roce 1457, 
nicméně za tento krátký čas se v úřadě významně osvědčil, kromě toho byl čle-
nem královské rady a zemského soudu. Nástupcem Jana v úřadu královského 
prokurátora byl Čeněk z Klinštejna, jenž tento úřad vykonával až do roku 1481, 
tedy za vlády Ladislava pohrobka, Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagelonského. 

Úřad královského prokurátora šlechta nebrala s příliš velkými sympatiemi, 
spíše naopak. Například v roce 1471 na sněmu v Kutné Hoře při volbě Vladisla-
va Jagelonského podala návrh na jeho zrušení s tím, že stačí úřad komorníka. 
Žádosti ale nebylo vyhověno. 

Úřední tituly královského prokurátora byly české i latinské. Z latinských to 
byly především „procurator devolutionum regallum“, „procurator Regie Majestatis“, 
„procurator regius“, „procuratos regis Bohemie et fisci regni Bohemie“ a další. Z čes-
kých „prokurator nápaduov královských“ „prokurátor krále J. Milosti“, „prokurá-
tor krále českého“ a řada dalších.

Od roku 1453 do roku 1528 prokurátor neměl pomocníky, jen v případě 
nutnosti si ustanovoval zástupce. Jeho úřad byl trvalý a  slučitelný i  s  jinými 
úřady, například s úřadem purkrabího Pražského hradu nebo s úřadem purkra-
bího vyšehradského. Někdy býval prokurátor i členem královské rady a někdy 
i zasedal na komorním a dvorském soudu. Mohl dokonce zastupovat soukromé 
strany na soudu. Jeho funkce ovšem byla neslučitelná s nejvyššími i menšími 
zemskými úřady.

Královský prokurátor byl do funkce jmenován panovníkem, který v tom-
to nebyl omezen. Jemu také skládal přísahu a  od něho přijímal příkazy. Do 
Vladislavského zemského zřízení ovšem bylo vloženo ustanovení, že královský 
prokurátor má též přísahat pánům, vladykům a vší obci Království českého. Ov-
šem i poté nepřestal být královským úředníkem. Za svou práci dostával 10% 
z odúmrti a jiných statků, které spadly na krále. Později byl prokurátorovi při-
znán pravidelný roční plat.

Kromě královského prokurátora jsou zmínky i o prokurátorech české krá-
lovny, a to konkrétně manželky Jiřího z Poděbrad Johany a manželky Ludvíka 
Jagelonského Marie.

Působnost královského prokurátora se rychle rozšířila a záhy převzal za-
stupování všech majetkových zájmů koruny u soudů. Působil také při vymáhání 
pokut za trestné činy, které plynuly do královské komory. Tyto fiskální důvody 
vedly k tomu, že někdy začátkem 16. století začali královští prokurátoři stíhat 
ty trestné činy, které soukromý žalobce nestíhal. Královský prokurátor působil 
zejména u zemského soudu. U soudů městských plnili obdobnou funkci králo-
vští rychtáři. Ovšem naprostá většina trestných činů byla i nadále stíhána ze 
soukromé iniciativy.

V 16. století se rozsah působnosti královského prokurátora dále rozšířil. 
Kromě ochrany zájmů fisku a zastupování veřejné žaloby udílel právní rady pa-
novníkovi, podílel se na zákonodárných pracích a zasedal u některých soudů. 

K určitým změnám v postavení prokurátora došlo s nástupem Habsburků. 
Ferdinand hned v roce 1527 reorganizoval českou komoru a poté byl dosavadní 
prokurátor jmenován podkomořím. Od té doby také královský prokurátor sklá-
dal přísahu v české komoře za přítomnosti jeho prezidenta a  jiných úředníků 
do rukou sekretáře komory. Čeští stavové, tak jak se posilovala moc panovníka, 
postupně přestávali mít na tento úřad vliv. To se mimo jiné projevilo i ve formu-
laci přísahy, když od roku 1593 se skládala jen císaři.

Reorganizovaná česká komora převzala značnou část práv, která v před-
chozím období nad prokurátorem vykonával panovník. Ke všem důležitým kro-
kům prokurátor potřeboval souhlas komory. Přímé příkazy prokurátorovi však 
i nadále mohl udílet přímo panovník. 

Za Habsburků pak vystupoval prokurátor jako ochránce veřejného zájmu. 
Zastupoval poddané při sporech vyvolaných vrchnostenským útlakem, který 
často zabraňoval poddaným v plnění povinností vůči zeměpánovi. Jsou známé 
i případy, kdy zastupoval a chránil královské svobodníky 

V souvislosti s nárůstem agendy přibral koncem 16. století prokurátor po-
mocníky a  vznikl tak úřad, v  němž skutečným zástupcem panovníka byl jen 
představený úřadu – prokurátor. Tyto úřady byly nazývány prokurátorské ko-
morní úřady, případně fiskální úřady. 

Na počátku 17. století se objevily i případy, kdy prokurátor zasahoval ve 
prospěch katolického náboženství.

K  zcela zásadní změně v  postavení a  poslání královského prokurátora 
došlo po prohraném stavovském povstání. Hned po bitvě na Bílé Hoře došlo 
personální výměně ve funkci prokurátora. Nový prokurátor Adam Ryzmberský 
z Janova se hned zapojil jako žalobce a strážce zeměpanských zájmů likvidační 
a  revizní komise v  té době zřízené pro vyšetřování oprávněných dluhů a  po-
hledávek na konfiskovaných statcích. Zároveň byl vedle prokurátora ustaven 
zvláštní „procurator et accousator regius“ při exekuční komisi, aby vystupoval 
jako veřejný trestní žalobce proti vzbouřeným českým stavům a  aby později 
zastupoval krále proti věřitelům odsouzených, zběhlých a  zemřelých rebelů. 
V této funkce byl zástupcem žaloby proti zatčeným, zemřelým a uprchlým vůd-
cům českého povstání až do popravy na Staroměstském náměstí v červnu 1621. 
Tím jeho zvláštní pověření skončilo. 

Královský prokurátor se rovněž stal členem konfiskační komise, u  které 
vedl žaloby proti osobám, jimž měl být konfiskován jejich majetek.

Ferdinand II. v  roce 1627 zřídil transakční komisi s úkolem předvolávat 
pány a rytíře, kteří ještě nebyli odsouzeni a provinili se méně závažnými činy 
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v době stavovského povstání. Prokurátor, jenž byl rovněž členem i této komise, 
měl za úkol s nimi dojednat složení pokuty, aby proti nim nebylo postupováno 
pořadem práva. Podobnou činnost vyvíjela transakční komise v případě katolí-
ků, kteří přísahali Bedřichu Falckému, aby složili jistý peníz na collegium nobili-
um při jezuitské koleji v Praze.

Od roku 1625 byl prokurátor rovněž zaměstnán při královské hlavní zřizo-
vací komisi pro vyšetřování, jak byl fiskus poškozen nízkým odhadem a place-
ním znehodnocenými penězi při prodeji konfiskovaných statků. 

Královského prokurátora a  jeho adjunkty dosazoval dále panovník. 
Prokurátor i  adjunkti museli mít právnické vzdělání a  určitou praxi. Mnozí 
z nich byli doktoři práv. Všichni prokurátoři byli z rytířského stavu a adjunkti  
většinou z městského.

Jak jsme již uvedli, tak královský prokurátor do poloviny 17. století skládal 
přísahu v české komoře, od roku 1651 ovšem do rukou českých místodržících. 
Ostatní fiskální úředníci přísahali v české komoře do rukou prokurátora.

Stále i v době pobělohorské platilo, že s úřadem královského prokurátora 
je slučitelný výkon některých dalších funkcí. Především to byly funkce přísedí-
cích komorního, dvorského, purkrabského a apelačního soudu, ve starší době 
i rychtáře zří měst pražských a pod konce 17. století též hodnost komorního 
rady. Rovněž mohlo být univerzitním profesorem. Naopak prokurátor nesměl 
být přísedícím zemského soudu ani zemským advokátem. 

Královský prokurátor se podle Obnoveného zřízení zemského řadil mezi 
zemské úředníky. Sídlo měl na Pražském hradě a  za výkon funkce pobíral  
pravidelný plat.

Působnost fiskálního úřadu v letech 1620 až 1745 lze rozdělit do čtyř sku-
pin: právní zastupování a  porady, úkoly soudcovské, dohled nad úřadováním 
některých zeměpanských úřadů a účast při zákonodárných pracích. 

Právní zastupování a porady byly dvojího druhu. Buď se týkaly záležitos-
tí komorních, nebo měly vztah k věcem označovaných jako politické. K první 
skupině právního zastupování a porad: ty byly poskytovány panovníkovi a čes-
ké komoře, královským komorním úředníkům, komorním městům a  podda-
ným na královských statcích, svobodníkům, právnickým duchovním osobám  
– zejména klášterům a pražské univerzitě.

Výrazný nárůst agendy nastal mimo jiné v souvislosti se zrušením jezuit-
ského řádu. Kliment XIV. roku 1773 zrušil společnost Tovaryšstva Ježíšova. 
Patentem z  téhož roku bylo prohlášeno, že veškeré jezuitské jmění připadne 
císařovně. Zjišťování jmění, vymáhání aktiv, vyrovnání pasiv a  vyřešení čet-
ných právních otázek si vyžádalo mnoho sporů, které byly svěřeny prokuráto-
rovi. Pro jeho další činnost bylo důležité, že v  roce 1774 byly prohlášeny za 
neplatné všechny jezuitské svobody. Prokurátor vymáhal pohledávky, zkoumal  

oprávněnost předkládaných požadavků, hájil nároky a práva statků a radil gu-
berniu ve všech právních záležitostech. Spolupůsobil též parcelaci a abolici ro-
bot na jezuitských panstvích.

Značný úkol čekal prokurátora, když roku 1782 začalo rušení klášterů. 
Do roku 1789 byl jejich počet snížen téměř o polovinu. Při jejich rušení bylo 
rozhodnuto, že z  jejich jmění má být vytvořen náboženský fond pro hrazení 
nákladů na doplnění církevní správy a na zřizování nových biskupství a far. Za-
stupováním byl pověřen fiskální úřad.

Značné povinnost prokurátorovi vznikly i v souvislosti s dalšími reforma-
mi Marie Terezia a Josefa II. v oblasti vojenství a školství. 

Věci politické je možné rozdělit do šesti skupin: zastupování panovní-
ka jako ochránce právního řádu, vymáhání trestních nároků bez předchozí-
ho procesu, stíhání osob, které si neprávem přisvojily šlechtictví, zakročová-
ní proti vrchnostem utiskujícím vlastní poddané, hájení zemských hranic  
a ochrana protireformace.

Zastupování panovníka jako ochrance právního řádu vyplývalo z Obnove-
ného zřízení zemského. Prokurátor byl ustaven trestním veřejným žalobcem 
proti šlechticům v tom případě, když nebyl soukromý žalobce. Sem patřily mimo 
jiné zločiny šlechticů spáchané urážkami krále, veřejným rouháním, zemským 
škůdcovstvím, opovědnictvím, vraždou, paděláním mince a  jinými veřejnými 
zločiny. Když byl prokurátor na pochybách, tak udělovala rady a pokyny česká 
dvorská kancelář a trestní proces byl písemný.

V dalším období se rozsah zločinů stíhaných prokurátorem dále rozšiřoval. 
Musel dávat pozor na osoby, které by se při sporech na zemském, komorním 
a  purkrabském soudu dotkly panovníka, patentů, ediktů a  rezolucí. Sledoval 
dále veřejné zločiny jako falšování, podvod, žhářství, lichvu a  zabití. Dále to 
byla velezrada spáchaná účastí ve válce cizího státu proti českému králi. Nebo 
i nucení k testamentům, svémocné otevírání zapečetění provedeného veřejnou 
mocí, knihkupce, kteří prodávali podezřelé nekatolické a  k  rebelii nabádající 
knihy, nekatolíky, neoprávněné zvyšování a vybírání cel a mýt, protizákonné 
osobování si hrdelní pravomoci a práva mít žalář, svémocné přisvojování šlech-
tických predikátů a bezprávní utiskování poddaných. Ve vztahu k testamentům 
ještě i žaloval osoby, které bránily výkonu poslední vůle, podvrhují závěti nebo 
je ničí a odstraňují. 

I v dalším období se rozsah zločinů stíhaných prokurátorem rozšiřoval, což 
vyplývalo z  řady instrukcí, patentů a  reskriptů. Musel rovněž žalovat strany, 
které předstíraly uzavření smlouvy. Dále zastupoval žalobu pro souboje a rvač-
ky vyšších stavů. Za veřejné zločiny byly, ale prohlášeny i rouhání, smilstvo a ci-
zoložství. Rovněž se jeho působnost rozšířila i na šetření proti lupičům, nočním 
zlodějům a padělatelům mincí. Od devadesátých let 17. století bylo prokurátorovi  
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přikázáno podávat žaloby na vrchnosti a  poddané, kteří přechovávali cikány 
a poskytovali jim stravu. Od roku 1724 byly prohlášeny za veřejné zločiny, kro-
mě již před tím stíhaných zločinů jako byla urážka panovníka a  náboženství 
nebo cizoložství, také únos panen a vdov, smilstvo s příbuznými a sešvagřený-
mi do čtvrtého stupně, násilné smilstvo, smilstvo s nevěstkami, kuplířství a ve-
řejné násilí. Prokurátor je stíhal ovšem jen tehdy, když se jich dopustil šlechtic.

Obnoveným zřízením zemským bylo tedy potvrzeno postavení královské-
ho prokurátora jako veřejného žalobce a byla mu uložena povinnost stíhat výše 
zmíněné trestné činy. Při zastupování žalob před soudem měl fiskální úřad v le-
tech 1620 až 1745 stejné postavení jako soukromé strany, až na to, že fiskální 
spory měly přednost před ostatními. 

V prvním období po roce 1620 nebyly civilní a trestní žaloby odlišné. Až 
od poloviny 17. století se lišily tím, že v civilních žalobách bylo citováno zmoc-
nění k žalobě od české komory, v žalobách trestních od české dvorské kanceláře 
nebo místodržících. Od poloviny 18. století je v žalobách uvedeno, že proku-
rátor žaluje trestně, že žaluje na veřejnou pokutu, nebo že je žalobce z úřední 
povinnosti. Trestní žalobu proti šlechtě podával prokurátor u zemského soudu. 
Po českém povstání byl činný i u různých konfiskačních komisí, z nichž o ně-
kterých již byla zmínka, Počátkem druhé poloviny 17. století dále byla zřízena 
komise pro vyšetřování lichvářství a zpronevěry státního majetku a komise pro 
vyšetřování zfalšování židovské knihy nálezů, které však roku 1661 zanikly. Po 
čase se ale na určitou dobu zase obnovily.

Jak bylo uvedeno, tak druhá skupina zastupování panovníka prokuráto-
rem se týkala vymáhání nálezů bez předchozího procesu. Tyto nálezy vydávalo 
místodržitelství za některé přestupky královských rezolucí, patentů a  ediktů 
spáchaných od vyšších stavů. Vymáhat nálezy musel tehdy, když zjistil, že ne-
jsou splněny předpisy obnoveného zřízení zemského, sněmovních usnesení, 
patentů a nařízení o katolickém náboženství. Samozřejmě se jednalo jen o ta-
kové přestupky proti náboženství, které nebyly pokládány za zločiny, které by 
musely být žalovány u řádných soudů. 

Konečně třetím okruhem působnosti prokurátora ve věcech tzv. politic-
kých bylo stíhání osob, které si neprávem přisvojovaly šlechtictví, predikáty, 
tituly a důstojenství bez propůjčení českého krále. Sem patřily i případy, kdy 
tyto tituly byly propůjčeny od cizích panovníků a byly užívány v českém státě. 

Z uvedeného se může zdát, že cesta ke konstituování orgánů veřejné žalo-
by byla obnoveným zřízením zemským dovršena. Přesto význam tohoto orgánu 
jako orgánu veřejné žaloby začal ustupovat do pozadí. Důvodem byla skuteč-
nost, že již v 17. století se začalo u nás široce uplatňovat řízení inkviziční. Tato 
forma řízení má původ v římském řízení doby císařské a do našeho práva se 
dostala prostřednictvím práva kanonického. Inkviziční řízení není koncipováno 

jako spor strany, a lze mít pochybnosti, zda jde o řízení sporné. Povaha práv-
ního vztahu mezi jednotlivými účastníky a soudem nasvědčuje spíše tomu, že 
jde o zvláštní typ nesporné řízení. Inkviziční soudce plní roli žalobce, soudce 
i obhájce. V řízení inkvizičním žalobce vůbec nevystupuje. Zahajuje-li se řízení 
k podnětu osoby, označuje se tato osoba jako denunciant. Z hlediska právně po-
litického je toto řízení výrazem jednotné, vnitřně nediferencované státní moci, 
typické pro absolutistické řízení. Řízení inkviziční u nás v 18. století naprosto 
převládlo, i když až do vydání obecného kriminálního řádu soudního Josefa II. 
z roku 1788 formálně existovalo i řízení obžalovací, byť i v míře velmi omezené.

Nevyžadoval-li inkviziční soud k zahájení řízení žalobce, je zřejmé, že i vý-
znam orgánů veřejné žaloby ustupuje do pozadí. S tím souvisí i vývoj pojme-
nování úřadu královského prokurátora. Zatímco v 17. století býval označován 
ještě jako úřad prokurátorský, začal se prosazovat název královský úřad fiskální 
a v 18. století (konkrétně od roku 1783) jen fiskální úřad. Přesto trestní agenda 
fiskálních úřadů až do roku 1850, kdy byly zrušeny, nezanikla. Jejich povinností 
bylo zejména stíhání nepravých šlechticů, vrchností utiskujících poddané, stí-
hání lichvy a kontrabandu.

Za zmínku ještě stojí pravomoc prokurátora soudní nad svobodníky. Toto 
soudnictví se vyvinulo postupně a velmi pomalu z obyčejů a nebylo nikde upra-
veno. Soudní pravomoc se týkala jen civilního soudnictví, a to jak sporného, tak 
nesporného. V trestních věcech byl příslušný zemský soud a na něm prokurátor 
často svobodníky žaloval. 

Rovněž není možné přehlédnout skupinu úkolů královského prokurátora 
týkajících se dozoru nad královskými rychtáři, soudy, radami a židovskými úřa-
dy v královských městech a správního dozoru and svobodníky. Královský pro-
kurátor dozíral nad fiskálními nároky a právy a nad plněním platných zákonů 
a nařízení v pražských a jiných královských městech. Kdyby královský rychtář 
něco přehlédl, měl to prokurátor ohlásit králi, české dvorské kanceláři, místo-
držícím nebo české komoře. Prokurátor měl dozírat nad tím, zda jsou respek-
tována městská privilegia vydaná ve prospěch celku a zda městská rada dobře 
hospodaří s obecným majetkem. Tím fiskální úřad získal dohled nad královský-
mi městy, i když královští rychtáři mu nebyli pořízeni. 

Konečně je třeba připomenout účast fiskálního úřadu na kodifikačních 
pracích. Ty ovšem nevyplývaly z funkce prokurátora, nýbrž prokurátor případ-
ně jeho úředníci k nim byli zvláště vybíráni.1

1 DEMEL, J., Dějiny fiskálního úřadu. I. Praha. (1904); DEMEL, J., Dějiny fiskálního úřadu. II. Praha. 
1909; DŘÍMAL, J., Královský prokurátor a  jeho úřad do r. 1765. In:  Sborník archivních prací, 
roč. 19. (1968); DŘÍMAL J., Královský prokurátor a jeho úřad v letech 1765 – 1783. In: Sborník 
archivních prací, roč. 20. (1970); DŘÍMAL, J., STUPKOVÁ, M., Česká finanční prokuratura: 1250 
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Fiskální úřad zanikl v roce 1850.

2 PROKURATURA FINANČNÍ (1848 – 1952)

Po roce 1848 získalo rakouské císařství poprvé ústavu ve formálním smy-
slu, přičemž diskuze o politickém postavení jednotlivce a jeho základních prá-
vech zahájila další etapu ve vývoji moderního státu. 

S  ústavně zakotvenou dělbou moci nebylo nadále slučitelné dosud plat-
né trestní právo, obzvláště pak trestní řízení. Předpisem o řízení o přestupcích 
v záležitostech tiskových z 18. května 1848 (JGS 1151) byla poprvé předvídána 
funkce státního zástupce, jehož úkolem je podat obžalobu. Trestní řád z roku 
1850 (č. 25/1850 ř. z.) pak rozšířil jeho působnost na celé trestní řízení. Pře-
chodem úkolů trestního žalobce na nově vytvořené státní zastupitelství došlo 
zároveň k omezení působnosti fiskálních úřadů. To byl poslední impulz k tomu, 
aby se funkce a okruh působnosti fiskálních úřadů přizpůsobily novému právě 
budovanému ústavnímu státu.

Výnosem ministerstva financí ze 13. srpna 1851 (č. 188/1851 ř. z.) do-
šlo v korunních zemích k převedení úřadů označovaných jako dvorská komorní 
prokuratura (Hofkammerprokuratur), komorní prokuratura (Kammerprokura-
tur) a  fiskální úřad (Fiskalamt) do nově zřízených finančních prokuratur. Fi-
nanční prokuratury pak byly povolány k zastupování před soudem, k vypraco-
vání odborných posudků, tak jako ke spolupůsobení na uskutečňování právních 
úkonů týkajících se majetku státu. Na místech, kde se nacházelo sídlo zemské-
ho finančního ředitelství, měla rovněž vzniknout finanční prokuratura. Toto 
představovalo právní základ pro prokuratury ve Vídni, Innsbrucku, Štýrském 
Hradci, Terstu, Praze, Brně a  Lvově. Vídeňská prokuratura zároveň vytvořila 
„samostatná oddělení“ v Salzburku a v Linci, prokuratura ve Štýrském Hradci 
v Lublani a Klagenfurtu, terstská prokuratura v Zadaru a brněnská prokuratura 
v Opavě. Finančním prokuraturám byl výslovně ponechán rozsah působnosti 
dřívějších komorních prokuratur.

–  1785: katalog. 1. [díl], Listiny. Praha. (1970);  DŘÍMAL, J., STUPKOVÁ, M.,  Česká finanční 
prokuratura: 1250 – 1785: katalog. 2. [díl], 1. [část], Spisy sign. 1 – 5. Praha. (1970); DŘÍMAL, 
J.,  STUPKOVÁ, M.,  Česká finanční prokuratura: 1250 –  1785: katalog. 2. [díl], 2. [část], Spisy 
sign. 6 –  N. Praha. (1971);  DŘÍMAL, J.,  STUPKOVÁ, M.,  Česká finanční prokuratura: 1250 
– 1785: katalog. 3. [díl], Rejstříky. Praha. (1971); ERBEN., L., Finanční prokuratura. In: Slovníku 
veřejného práva československého, sv. 1,  s.  614. Brno. (1929); JURÁŠEK, S., 500 let finanční 
prokuratury v Praze, Praha. (1937); KOČÍ, J., Soupis pramenů k dějinám feudálního útisku. 1. sv., 
Finanční prokuratura. Praha. (1954). 

Zřízení nového úřadu státního zastupitelství a  nová organizace správy 
založená na úplně jiných principech, tak jako skutečný nedostatek vhodných 
správních úředníků ukázaly brzy mezery, které vznikly rozdělením úkolů dří-
vějších fiskálních úřadů mezi státní zastupitelství a finanční prokuraturu. Na 
jedné straně vznikly tyto tím, že na konci ústavního období bylo tzv. silvestrov-
skými patenty státní zastupitelství reorganizováno a jeho působnost byla ome-
zena jen na trestní proces. Na druhé straně byla současně s tímto omezením 
zrušena v roce 1852 nově vytvořená generální prokuratura a oprávnění státních 
zastupitelství příslušně zúžena. Toto se změnilo – i když rozhodujícím způso-
bem však až v roce 1898 – výnosem ministerstva financí ze 17. prosince 1855.

Výnosem ministerstva financí z  16. února 1855 (č. 34/1855 ř. z.) byla 
vydána provizorní služební instrukce určená všem finančním prokuraturám 
a oddělením finančních prokuratur rakouského císařství s výjimkou království 
lombardsko-benátského. Tyto provizorní služební instrukce omezily krátko-
době oblast působnosti finančních prokuratur. Zastupování veřejného zájmu 
se nepředpokládalo a podle toho byla omezena působnost prokuratur na ma-
jetkoprávní právní zastupování a právní poradenství. Motivy pro tuto úpravu 
nejsou známy. Není možné vyloučit, že se zde jednalo o redakční chybu. Obec-
ně se očekávalo, že zákonodárná moc vydá novou obsáhlou úpravu týkající se 
prokuratur podobnou francouzské. Jen v  několika málo případech umožnily 
provizorní služební instrukce nepřímo zastupování veřejného zájmu. Tento ne-
dostatek byl odstraněn ještě v tom samém roce výnosem ministerstva financí 
ze 17. prosince 1855 č.  29.040, který uveřejnil nejvyšší rozkazy (allerhöchste 
Befehle) ze 14. dubna a 30. října 1855. Tento výnos stanovil v generální klauzu-
li, že všechny úřední úkony nenáležející komorním prokuraturám dle dřívějších 
předpisů a úkony neobsažené v §§ 1 a 2 provizorní služební instrukci (pokud 
jim tato pravomoc nebyla odebrána pozdějšími zákony či nařízeními), budou do 
budoucna obstarávány finančními prokuraturami. Výnos ministerstva financí 
ze 13. ledna 1868 č. 46.945 povolal prokuratury k zastupování „vojenské správy 
a sňatkového kaučního závazku“. V roce 1892 byla prokuratura povolána k zá-
sahu v případech exekuce na plat (výnos ministerstva financí z 29. listopadu 
1892 č. 28.132).

Zaměstnanec finanční prokuratury měl zásadně osobně obstarávat úkony 
přidělenému mu prokuraturou. K tomuto účelu měl finanční prokurátor „vyslat 
vhodného úředníka ze středu úřadu k vyřízení úkonu“. V těch případech, kdy z dů-
vodů úspory nákladů nebylo vhodné vyslání úředníka prokuratury, mohl příslušný 
úkon učinit vhodný zeměpanský úředník nebo advokát nebo veřejný agent.

Právní podklad pro činnost finanční prokuratury zůstal však zcela ne-
dostatečný a po vydání nového soudního řádu v roce 1895 byl považován již 
za zastaralý. Postrádána byla zvláště úprava, která by převedla na finanční  
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prokuraturu neomezené hájení veřejného zájmu. S tímto problémem se v roce 
1897 vyrovnal až Last – konceptní úředník z Černovic (Czernowitz), který ve-
hementně požadoval nové pojetí dosavadní právní úpravy činnosti prokuratur. 
Požadoval tedy, aby se finanční prokuratura stala orgánem, který by hájil a za-
stupoval veřejný zájem před soudními a správními úřady.

Služební instrukce z 9. března 1898, č. 41/1898 ř. z. zavedla právní úpra-
vu, která začala určovat úlohy finanční prokuratury. Tato služební instrukce 
nepředstavovala žádnou zásadní novou úpravu služby a příslušných právních 
vztahů, neboť pouze doplnila provizorní služební instrukci z  roku 1855. Na 
organizaci finančních prokuratur se tak nic nezměnilo. Výraznou změnu a vý-
znamný pokrok tak představovalo pouze bezprostřední podřízení finančních 
prokuratur ministerstvu financí. Tím bylo dokonáno faktické podřazení proku-
ratur zemským finančním úřadům. 

Po vzniku Československa byla právní úprava finanční prokuratury z břez-
na 1898 doplněna vládními nařízeními č. 279/1919 Sb. a č. 313/1919 Sb. záko-
nem č. 257/1921 a vládním nařízením č. 66/1924 Sb., kromě četných minister-
ských nařízení, z nichž řada nebyla vůbec publikována.

Finanční prokuratury v  Československu působily jen v  historických ze-
mích, a to dvě v Praze a v Brně. 

Věcná kompetence finančních prokuratur byla stanovena především vy-
mezením právních subjektů, kterým měly finanční prokuratury poskytovat své 
služby. Byly to prezident republiky, v případě, že nejednal jako soukromá osoba, 
československý stát, veškeré státní podniky a vůbec všechny instituce a ústavy 
sloužící státnímu hospodářství, autonomní korporace, tzv. účelová jmění, atd. 
Finanční prokuratury u  těchto subjektů zastupovaly jejich majetkové zájmy 
před soudy, ve správním řízení, vypracovávaly právní posudky, spolupracovaly 
při právních jednáních a sepisování právních listin. 

Finanční prokuratury tedy neměly rozhodovací ani nařizovací pravomoc. 
Jejich činnost tedy měla spíše pomocný charakter, v  němčině označovaný 
„rechtsfreundliche Dienste“. Jednalo se tedy o úřady zcela odlišné od ostatních 
státních úřadů. Byly to tedy úřady sui generis, vykonávaly tzv. zástupčí službu. 
Po celé období meziválečného Československa se vedly diskuse o jejich užiteč-
nosti, o tom zda by jejich roli neměli převzít advokáti. 

Na Slovensku převzalo úkol finanční prokuratury finanční ředitelství 
v  Bratislavě a  v  Podkarpatské Rusi oddělení hlavního finančního ředitelství 
v Užhorodě. Tyto úřady a finanční prokuratury se označovaly souborným ná-
zvem „zástupčí úřady“ (zákon č. 257/1921 Sb.).

V Uhrách se vyvinul již v 15. století fiskální úřad s podobnou působnos-
tí jako v zemích českých, který se během doby přeměnil v ředitelství erárních 

právních záležitostí (causarum regalium directoratus.- Kincstári jogügyi ig-
azgatóság) v  Budapešti, jemuž podřízena byla erární zastupitelstva (Kincstá-
ri ügyészség). Ředitelství bylo podřízeno v  osobních a  disciplinárních věcech  
ministerstvu financí.

Erární zastupitelstva byla původně zřízena při každém finančním ředitel-
ství (zvláště k obstarávání právních záležitost státních domén), postupem času 
však většina jich zrušena. Na území Slovenska obstarávalo před rokem 1918 
právní zastupování státního jmění přímo ředitelství erárních právních záleži-
tostí v Budapešti, erární zastupitelstvo tam nebylo žádné. Na území Podkar-
patské Rusi vykonávalo tuto působnost erární zastupitelstvo v Marmarošské 
Sihoti (nyní v Rumunsku).

Obor působnosti jmenovaného ředitelství byl upraven na základě nejv. 
rozhodnutí z 25. července 1570 nařízením uherského ministerstva financí ze 
dne 7. XII. 18;83, č. 49.240 (uveřejněným v jeho věstníku z r. 1883, č. 50) a byly 
mu svěřeny v podstatě tyto záležitosti:

•	 právní zastupování eráru vůbec, zvláště vedení sporů ve věcech, které 
se týkají státního majetku bez ohledu na to, je-li správa tohoto majetku 
svěřena některému ministerstvu nebo jinému státnímu úřadu; výjim-
ku tvoří obstarávání právních záležitostí a sporů týkajících se erárních 
velkostatků, dolů, lesů, které obstarávají erární zastupitelstva, jakož 
i  právní zastupování v  těch záležitostech a  sporech, jichž vedení resp. 
obstarávání před soudem svěřeno bylo podle zákona anebo zvláštního 
normativního nařízení jiným orgánům,

•	 podávání právních dobrozdání na vyzvání ministerstev anebo jiných stát-
ních úřadů ve všech záležitostech, které se vztahují na státní majetek,

•	 součinnost při uzavírání právních jednání a zhotovování listin týkajících 
se státního majetku k vyzvání ministerstva aneb jiného státního úřadu,

•	 kontrola agendy erárních zastupitelstev, napravování vyskytnuvších se 
nedostatků a uplatňování společných zájmů a jednotnosti právních no-
rem a zásad v oboru právního zastupování eráru.

O zastupování některých druhů státního majetku platily předpisy zvlášt-
ní. Vedením aktivních sporů v nepatrných věcech (mimo exekuce na nemovi-
tosti a případy, kde dlužník byl v konkursu), zmocněny byly výnosem ze dne 
3. září 1879, č.  30.360 hospodářské lesní a  horní správy. Veřejné nadace za-
stupovalo podle nařízení ministerstva kultu a vyučování ze dne 27. září 167, 
č.  10.15 (s. 456 Sbírky zák. a  nař. z  roku 1867) ředitelství veřejných nadací. 
Jemu příslušelo též zastupování uprázdněných biskupství a v závěti zřízených  
veřejně prospěšných nadací.
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Společný vojenský erár zastupovali soukromí advokáti podle všeobecné 
plné moci udělené jim sborovým velitelstvím (nařízení ze dne 12. listopadu 
1874, č. 26.591), zmocněným ministerstvem války. Erár honvedů zastupovalo 
ředitelství erárních právních záležitostí.

Státní dráhy zastupovali úředníci právního oddělení ředitelství státních 
drah podle plné moci vydané presidentem nebo vicepresidentem ředitelství 
v  těch případech, kde nevystupovalo ředitelství erárních právních záležitostí 
(nařízení ministerstva spravedlnosti z 23. února 1885, č. 7922 I. M.) 

Ve věcech daňových zastupovala erár finanční ředitelství, která se moh-
la dáti zastupovat před soudy municipálními fiskály, kteří byli právními za-
stupci municipií (§ 1 zák. čl. XVIII/1877, § 58 zák. čl. XLIV/ 1883, § 1 zák. čl. 
XXVIII/1889 a § 50 zák. čl. XI/1909).

Pokud šlo o právnická dobrozdání ke smlouvám sjednaným jménem státu, 
stanovil §  40 zák. čl. XX/1897, o  státním účetnictví, že určité smlouvy, jichž 
smluvní hodnota činila aspoň 10.000 K, musely být před schválením ministra 
předloženy ředitelství erárních právních záležitostí ku právnickému přezkou-
mání. Výjimka stanovena byla pro ministra spravedlnosti a ředitele nadačních 
právních věcí.

Také podle uherského civilního soudního řádu zák. čl. I/1911 – § 97 – ne-
dotýkaly se jeho ustanovení o povinném zastoupení advokátem předpisů o za-
stupování eráru a veřejných věcech ve sporech, počítajíc sem i předpisy o zastu-
pování státních železnic.

Zřízením československého státu samozřejmě přestala kompetence uher-
ských zástupčích úřadů ohledně státního majetku na území Slovenska a Pod-
karpatské Rusi. Bylo proto nutno se strany vlády Československé republiky 
učinit potřebná opatření. To se stalo pro Slovensko nařízením vlády ze dne 27. 
března 1919, č. 279 Sb. Jím bylo před tím již zřízené generální finanční ředi-
telství pro Slovensko v  Bratislavě pověřeno, aby prozatím zastupovalo státní 
majetek na Slovensku a vykonávalo všechny funkce, které byly dosud svěřeny 
ředitelství erárních právních záležitostí v Budapešti a erárním zastupitelstvím.

Z nedostatku personálu bylo však současně nařízené, že generální finanč-
ní ředitelství svěří v případech, kde zákon předpisuje zastupování advokátem, 
provedení zastupování vhodnému advokátu. Měly se tudíž na toto ředitelství 
obraceti všechna hospodářská ředitelství státního majetku (panství, doly, lesy, 
železnice atd.) ve věcech zastupování tohoto majetku, které dosud obstarávala 
ředitelství erárních právních záležitostí a erární zastupitelstva, dokud nebude 
učiněno jiné opatření. Nařízením ministerstva s plnou mocí pro správu Sloven-
ska z 20. května 1919, č. 102 (uveřejněné v úředních novinách č. 17) bylo toto 
ředitelství pověřeno zastupováním nadací státem spravovaných.

Na Podkarpatské Rusi byl výnosem ministerstva financí ze dne 21. května 
1920, č. 4405 pres. zmocněn finanční referát Civilní správy Podkarpatské Rusi 
v Užhorodě, aby až do definitivní úpravy otázky zastupování státu před soudem 
přejímal zastupování státu v civilních sporech, při nichž nebylo předepsáno za-
stupování advokátem, a vysílal ke stáním jako zástupce konceptní úředníky fi-
nanční správy. V případech, kde bylo zapotřebí zastoupení advokátem, měla se 
civilní správa prozatím obracet na oddělení pro právní zastupování státu při 
generálním finančním ředitelství v Bratislavě. Tento výnos byl uveřejněn pouze 
ve věstníku ministerstva spravedlnosti č. 5 r. 1920 (s. 73).

Zřízením hlavního finančního ředitelství v Užhorodě přešly tyto zástupčí 
funkce na ně podle § 2 zákona č. 59/1922 Sb. o zřízení tohoto ředitelství.

Rozšířením zákona o obchodních společnostech s ručením omezeným též 
na Slovensko a Podkarpatskou Rus (č. 271/1920 Sb.) připadl generálnímu fi-
nančnímu ředitelství v Bratislavě a hlavnímu finančnímu ředitelství v Užhoro-
dě, jakožto státním úřadům zástupčím, další úkol ochrany veřejného zájmu při 
zřizování obchodních společností uvedeného druhu, totiž podávání opravných 
prostředků ve věcech firemních (srov. původně zákon z 30. června 1921, č. 257 
Sb., potom zákon z 29. dubna 1927, č. 64 Sb.).

Na základě výše citovaných předpisů bylo zřízeno jak u generálního finanč-
ního ředitelství v Bratislavě, tak u hlavního finančního ředitelství v Užhorodě 
k provádění uvedených úkolů zvláštní právní oddělení (finanční prokuratura) 
podřízené tomuto ředitelství.

Právní úprava finančních prokuratur v Československu byla posledně nově 
a jednotně upravena zákonem č. 97/1933 Sb. a služební instrukcí vydanou vlád-
ním nařízením č. 82/1936 Sb. 

Podle zákona č. 97/1933 Sb. z dne 8, června 1933 finanční prokuratury 
zůstaly státními úřady povolanými k tomu, aby obstarávaly pro stát úkoly práv-
ního zástupce, totiž: 

•	 zastupovaly jej před soudy, pokud nejsou stanoveny výjimky, 
•	 zastupovaly jej na žádost před úřady, 
•	 podávaly státním úřadům (podnikům) právní posudky a  spolupůsobi-

ly při právních jednáních jimi sjednávaných a jiných právních úkonech 
v míře stanovené služební instrukcí, budou-li jimi o to požádány. 

V tomto rozsahu obstarávaly finanční prokuratury úkoly právního zástup-
ce také pro země a okresy, pro okresy pokud byly o to požádány. 

Finančním prokuraturám náleželo též zastupovat veřejné zájmy před 
soudy a úřady v případech, kde byly k tomu stání úřady zástupčí podle zvlášt-
ních předpisů povolány anebo kde nebylo o zastupování důležitých veřejných  
zájmů jinak postaráno. 
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Ve věcech pozemkových, železničních a horních knih zastupovaly stát ve 
svém oboru působnosti ministerstva techniky a dopravy nebo úřady (orgány) 
jim podřízené, které k tomu zmocní. 

V řízení před soudy a  úřady měly finanční prokuratury práva advokáta 
a byly před nimi zmocněny ke všem úkonům, a to i takovým, ke kterým bylo 
podle obecných předpisů třeba zvláštní plné moci. 

Veřejné úřady byly povinny podporovat finanční prokuratury, pokud tomu 
nebránily platné předpisy. Se stejným omezením byly soudy a státní úřady po-
vinny zasílati finančním prokuraturám na požádání spisy k nahlédnutí. 

Každá finanční prokuratura byla oprávněna jednat před soudy a úřady na 
celém státním území. 

V případech, ve kterých bylo předepsáno zastoupení advokátem, mohla se fi-
nanční prokuratura dát zastupovat advokátem nebo jinou finanční prokuraturou. 

Finanční prokuratury v této podobě působily až do roku 1950. Po roce 1948 
došlo na krátkou dobu k jejich změně od 1. února 1950 zákonem č. 270/1949 
Sb. z 19. prosince 1949. Podle tohoto zákona byly finanční prokuratury povo-
lány, aby před soudy a jinými veřejnými orgány zastupovaly stát, svazky lidové 
správy a  ony právní podměty, na jejichž zastupování byl veřejný zájem; dále 
byly povolány zastupovat veřejný zájem v případech, v nichž o takové zastou-
pení nebylo postaráno jinak. V těchto mezích podávají finanční prokuratury na 
žádost právní posudky.

Sídlem finančních prokuratur byly sídla krajských soudů. Obvod finanční 
prokuratury se shodoval s obvodem krajského soudu, v jehož sídle byla zřízena. 
Jejich počet se tedy rozšířil, do té doby působily jen finanční prokuratury v Pra-
ze, Brně a Bratislavě.

Finanční prokuratury náležely do působnosti ministerstva spravedlnosti. 
Z hlediska veřejného a hospodářského zájmu vykonával ministr spravedlnosti 
dozor spolu s ministrem financí. 

Finanční prokuratura se skládaly z finančního prokurátora, popřípadě jeho 
náměstka, a potřebného počtu zaměstnanců s odbornou způsobilostí. 

K definitivnímu zrušení finančních prokuratur došlo 1. ledna 1953 záko-
nem č. 65/1952 Sb., o prokuratuře.2

2 ADLER, F., Der Gerichtsstand des Ärars. Gutachten. In:  Erster deutscher Juristentag in der 
Tschechoslowakei – Gutachten. Praha: Verlag der Prager Juristischen Zeitschrift, s. 37. (1923); 
DANINGER, E., Sprachenrecht bei Klagen gegen das Ärars.  In: Juristenzeitung für das Gebiet 
der Tschechoslowakischen Republik, roč. 5. s. 161. (1924); DEMEL, J., Dějiny fiskálního úřadu 
v zemích českých: s přehledem vývoje tohoto úřadu v jiných zemích evropských, zejm. německo-
rakouských: všeobecný úvod (přehled vývoje v  jiných zemích). Díl I, Fiskální úřad království 
českého. Oddělení I, Doba státu stavovského (až do roku 1620). Praha. (1904); DEMEL, J., Dějiny 

fiskálního úřadu v zemích českých. Díl 1, Fiskální úřad království Českého. Odd. II, Doba 1620 
–  1740. Praha. (1909); DUŠEK, A., Finanční prokuratury a  jejich reforma.  In: Česká advokacie, 
roč. 11,  s. 96. (1925); EPSTEIN, L., Zur Frage der Legitimation der Finanzprokuratur und der 
von ihr delegierten Organe vor Gericht. In: Allgemeine österreichische Gerichtszeitung, s. 498. 
(1912); EPSTEIN, L., Das Verhältnis der Dienstinstruktion für die Finanzprokuraturen zu den 
Prozessgesetzen. In: Zugleichlive Untersuchung über die Rechtsgültigheit der Dienstinstruktion. 
Prag: Tempsky,  s.  78. (1914); ERBEN, L, Finanční prokuratura. In:  Slovník veřejného práva 
československého, sv. 1,  s.  614. Brno. (1929); FRYC, V., Finanční prokuratura je zástupcem 
církevního statku i  dle zákona o  drobných pachtýřích?  In: Soudcovské listy, roč. 2,  s.  22. 
(1921); GANS, P., Sprachenfrage in Stritten des Ärars.  In: Juristenzeitung für das Gebiet der 
Tschechoslowakischen Republik, roč. 3. s. 144. (1922); GANS, P., Eintreibung von Forderungen 
und Verpflichtungen des ehem. Ärars.  Prager In:  Juristische Zeitschrift, roč. 2, č.  4.  s.  81. 
(1922); GANS, P., Übernahme der Forderungen des ehemaligen Ärars.  In: Prager Juristische 
Zeitschrift, roč. 3, č.  10.  s.  294. (1923); JURÁŠEK, S., 500 let finanční prokuratury v  Praze, 
Praha. (1937); KLÍMA, J., Půl tisíce let finanční prokuratury v Praze. In: Všehrd, roč. 19, s. 24. 
(1938); LANGSTEIN, L., Sprachenfrage in Stritten des Ärars. In: Juristenzeitung für das Gebiet 
der Tschechoslowakischen Republik, roč. 4. s. 113. (1923); LOWY, E., Finanční prokuratura. In: 
Česká advokacie, roč. 17,  s.  161. (1932); MEISEL, J., Finanzprokuratur. In:  Österreichisches 
Staatswörterbuch. Band II.,  s.  66. Wien: Alfred Hölder. (1906); NEDOROST, L., SCHELLE, 
K., Několik poznámek ke znovuzřízení finanční prokuratury. In:  Bezpečnostní systém České 
republiky,  s.  73. Brno. (2002); OSWALD, F., Exzsindierungen gegen das Ärar im Zuge einer 
Steuerexekution.  In: Juristenzeitung für das Gebiet der Tschechoslowakischen Republik, roč. 
10. s. 110. (1929); PEKA, J., Finanční prokuratury.  In: Právník, roč. 64, s. 6. (1925); PEKA, J., 
Zákon o finančních prokuraturách. In: Právny obzor, roč. 16. s. 553. (1933); PEKA, J., Několik 
poznámek k  novému zákonu o  finančních prokuraturách.  In: Právník, roč. 73.  s.  309. (1934); 
PESCHORN, W., Die Geschichte der Finanzprokuratur. In:  Anwalt und Berater der Republik. 
Festschrift zum 50. Jahrestag der Wiedererrichtung der österreichischen Finanzprokuratur, s. 15. 
Wien: Orac. (1995); STUPKOVÁ, M., Finanční prokuratura očima historika.  In:  Dějiny 
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OD ČESKO-SLOVENSKA K SAMOSTATNEJ 
SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Martin Skaloš1

Abstrakt: Cieľom príspevku je poskytnúť analýzu procesu rozdelenia Česko-
-Slovenska a  medzinárodno-právnych aspektov s  ním súvisiacich. Príspevok 
v chronologickom slede približuje a hodnotí fakty, ktoré svedčia o slovensko-
-českých vzťahoch v kontexte s medzinárodnou situáciou.

Kľúčové slová: slovensko-české vzťahy –  Česko-Slovensko –  ústavný zákon 
o československej federácii – zánik Českej a Slovenskej federatívnej republiky 
– sukcesia – Česká republika – Slovenská republika – delenie majetku – členstvo 
v medzinárodných organizáciách.

Abstract: The aim of the article is to provide the analysis of the process of 
the division of Czechoslovakia and of the related international law aspects. The 
article in a chronological sequence approaches and assesses facts which show 
slovak-czech relations in the context of the international situation.

Key words: Slovak-Czech relations – Czechoslovakia – the constitutional act 
of the Czechoslovak Federation – dissolution of the Czech and Slovak Federal 
Republic – succession – Slovak republic – Czech republic – division of property 
– membership in international organizations.

1 ÚVOD

Z medzinárodnoprávneho hľadiska sú Slovenská republika a Česká repub-
lika nástupníckymi štátmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorá za-
nikla rozdelením (dismembráciou), pričom dismembrácia predpokladá, že žiad-
ny zo vznikajúcich štátov nie je totožný s  pôvodným medzinárodnoprávnym 
subjektom – príkladom môže byť zánik Svätej ríše rímskej národa nemeckého 
v roku 1806 alebo zánik Rakúsko-Uhorska v roku 1918. Naopak pri oddelení, 
separácii, vystúpení (secesii) identita dovtedajšieho štátu zostáva zachovaná 
– príkladom môže byť secesia Texasu od Mexika v roku 1840. V prípade Čes-
ko-Slovenska identita pôvodného medzinárodnoprávneho subjektu zanikla 

1 JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD., odborný asistent, Katedra teórie a dejín štátu a práva, Oddelenie 
dejín štátu a práva, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

a prešla na dva nezávislé nástupnícke štáty, hoci jeden z nich (Česká republi-
ka) si osvojil, (v rozpore s pôvodnou dohodou vyjadrenou v ústavnom zákone 
č. 542/1992 Zb.), symboly zaniknutého útvaru. Novovzniknuté štátne útvary 
sukcedovali do zmlúv, členstva v medzinárodných organizáciách, štátneho ma-
jetku, archívov, štátnych dlhov voči ostatným medzinárodno-právnym subjek-
tom i  súkromným zahraničným veriteľom, ako aj do medzinárodnoprávnych 
nárokov na odškodnenie zaniknutej Československej republiky.2

2 ŠTÁTNE NÁSTUPNÍCTVO PO DISMEMBRÁCII ČSFR

Zánik Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky má ako všeobecné, tak 
aj špeciálne medzinárodnoprávne aspekty (tieto možno zhrnúť pod pojem suk-
cesia štátu), pričom osamostatnenie Českej republiky a  Slovenskej republiky 
rozdelením ČSFR prebehlo, našťastie, cestou mierovou a od 1. januára 1993 na-
stúpili Česká republika a Slovenská republika ako celkom suverénne a od seba 
nezávislé štáty namiesto Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

V tejto súvislosti je potrebné najprv povedať, že sukcesia štátu ako suk-
cesia právna znamená prechod práv a  záväzkov jedného štátu na druhý, kde 
základnou ideou sukcesie štátu je, že napriek zmene jedného zo subjektov práv-
neho vzťahu, ktorým je tu štát, pôvodný právny vzťah trvá, pričom sukcesia 
štátu tak zahŕňa súčasne dva aspekty –  zmenu suverenity na určitom území 
ako pojmový predpoklad právneho nástupníctva a kontinuitu právneho vzťahu, 
ktorý charakterizuje substitúciu jedného zo subjektov tohto vzťahu subjektom 
novým ako vlastný obsah tohto pojmu.3

Nástupníctvo štátov predpokladá zmenu výsostného územia, pričom táto 
zmena môže byť spôsobená cesiou, secesiou (separáciou), oddelením, anexiou, 
adjudikáciou (postúpením), fúziou (zlúčením niekoľkých štátov) alebo rozde-
lením (dismembráciou), avšak v prípade Česko-Slovenska prichádza do úvahy 
separácia a rozdelenie.4

Pri rozdelení ide o  úplnú sukcesiu štátov, pretože táto predpokladá, že 
žiadny zo vznikajúcich nových štátov nie je totožný s pôvodným medzinárod-
noprávnym subjektom – úplná sukcesia štátov a identita štátu sa vylučujú, na-
proti tomu pri oddelení – separácii, ktorá má za následok čiastočnú sukcesiu 

2 VOJÁČEK, L. – KOLÁRIK, J. – GÁBRIŠ, T.: Československé právne dejiny. Bratislava: Paneurópska 
vysoká škola, 2011, s. 88 – 89.

3 MIKULKA, V.: Sukcese států. Rozpravy ČSAV – teoretická studie. Praha: Academia, 1987, s. 5. 

4 SKALOŠ, M.: Nástupníctvo Slovenskej republiky a Českej republiky do členstva v medzinárodných 
organizáciách a proces ich vstupu do EÚ a NATO. In: Notitiae novae Facultatis iuridicae Universitas 
Matthiae Beli Neosolii, roč. XIV. Banská Bystrica: PrF UMB, 2008, s. 125. 
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štátov, zostáva identita predošlého štátu zachovaná, jeho medzinárodnoprávne 
práva a povinnosti trvajú neobmedzene aj naďalej, predošlý štát sa zmenšuje 
len o oddelené územie; označuje sa tiež ako regionálna sukcesia.5

Nie je vždy ľahké odlíšiť rozdelenie od oddelenia, pričom okrem historickej 
a politickej situácie záleží na pomeroch veľkosti zúčastnených štátov, a aj na 
tom, či časť územia prevezme názov, hlavné mesto, ústavu a symboly starého 
štátu, naproti tomu pre dismembráciu hovorí to, že doterajšie jednotlivé štáty 
spolkového štátu sa stanú samostatnými medzinárodnoprávnymi subjektmi, 
avšak rozhodujúce je aj chápanie samých seba bezprostredne zúčastnených štá-
tov, ako aj postoj ostatných štátov a medzištátnych organizácií.6

V prípade zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku Čes-
kej republiky a Slovenskej republiky hovoria okolnosti viac za rozdelenie než za 
separáciu, aj keď z hľadiska rozlohy a počtu obyvateľov by sa mohlo síce zdať, 
že sa Slovensko oddelilo od Česko-Slovenska a toto bude ďalej pokračovať ako 
Česká republika, lebo Česká republika má 10,4 milióna obyvateľov a  rozlohu 
78 864 km2, zatiaľ čo Slovensko 5,3 milióna obyvateľov a rozlohu 49 036 km2, 
na druhej strane však nie sú rozloha a počet obyvateľov obidvoch štátov v ta-
kom pomere, že by bolo potrebné robiť závery o separácii, pretože odmietnutie 
právnej identity s Česko-Slovenskom zo strany Českej republiky by vyznievalo 
ako zneužitie práva. Taktiež možno povedať, že aj historický vývoj hovorí skôr 
za rozdelenie, lebo hranice medzi Českou republikou a Slovenskom prebieha-
jú miestom, kde niekedy prebiehali hranice medzi predlitavskou a zalitavskou 
ríšskou časťou rakúsko-uhorskej monarchie. Za rozdelenie hovorí aj to, že so 
vznikom Českej republiky a  Slovenskej republiky sa stali doterajšie jednotli-
vé štáty Česko-Slovenska samostatnými medzinárodnoprávnymi subjektmi, 
Ústava Česko-Slovenska nebola prevzatá ani Českou, ani Slovenskou republi-
kou, ale naopak obidva štáty majú ústavy nové a čo sa týka štátnych symbolov 
bývalého Česko-Slovenska, ústavným zákonom o zániku spoločného štátu (č. 
542/1992 Zb. z 25. novembra 1992) bolo stanovené, že žiaden z nových štá-
tov nesmie ďalej používať staré symboly Česko-Slovenska a taktiež názov no-
vých štátov hovorí za rozdelenie Českej a  Slovenskej Federatívnej Republiky. 
Z toho každopádne vyplýva, že nové štáty podľa chápania samých seba nie sú 
identické so starým Česko-Slovenskom a  preto sa pre ďalšie úvahy musí vy-
chádzať z  toho, že ide o zánik Česko-Slovenska rozdelením, čo sa potvrdzuje 
článkom I. ods. 2 ústavného zákona zo dňa 25. novembra 1992 o zániku Českej  
 

5 VODIČKA, K.: Dělení Československa. Deset let poté. Praha: Volvox Globator, 2003, s. 134 – 135.

6 SCHNEIDEROVÁ, A.: Reflexia moci v preklade. In: Zborník mladých filológov Univerzity Mateja Bela 
II, Materiály z II. Konferencie mladých filológov. Banská Bystrica: FHV UMB, 2001, s. 135 – 139.

a Slovenskej Federatívnej Republiky, v ktorom sú Česká republika a Slovenská 
republika výslovne menované ako nástupnícke štáty.7

3 ŠTÁTNE NÁSTUPNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ČESKEJ 
REPUBLIKY DO MEDZINÁRODNÝCH ZMLÚV

Hlavným predmetom úpravy sukcesie štátov sú nesporne medzinárod-
noprávne zmluvy, lebo sú najdôležitejším nástrojom, ktorý zakladá vzájomné 
práva a povinnosti štátu s inými štátmi, pričom cieľom sukcesie je najmä zaistiť 
stabilitu a istotu medzištátnych zmluvných vzťahov a rovnako umožniť nástup-
níckemu štátu ľahší vstup do zmluvných vzťahov štátu predchodcu.

Prevzatie práv a povinností, vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených s Čes-
ko-Slovenskom, Českou republikou a  Slovenskou republikou, znamená vo 
svojej podstate výnimku z článku 34 Viedenskej konvencie o zmluvnom práve 
z 23. mája 1969, kde je ustanovené, že zmluvy nezakladajú pre tretí štát bez 
jeho súhlasu ani práva, ani povinnosti, pričom ak je zmluva uzatvorená so štá-
tom predchodcom, je pre nástupnícky štát zásadne res inter alios acta, avšak 
existujú dôvody, hovoriace za to, aby nástupnícky štát prevzal práva a povin-
nosti štátu predchodcu, čím by sa mohlo zabrániť tomu, že by dismembráciou 
vzniklo narušenie medzinárodných vzťahov, presahujúce nevyhnutnú mieru.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že zánik medzinárodnoprávnej sub-
jektivity Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uskutočnil na základe 
vyhlásenia jej zákonodarného orgánu, teda v rámci ústavného poriadku zanika-
júceho subjektu, čo politicky a právne bolo vyjadrené v ústavnom zákone Fede-
rálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 542/1992 
Zb. o  zániku Českej a  Slovenskej Federatívnej Republiky, pričom podľa toh-
to ústavného zákona došlo k  delimitovaniu konštitutívnych prvkov Českej 
a  Slovenskej Federatívnej Republiky ako subjektu medzinárodného práva  
na nové subjekty.

V  oblasti medzinárodných zmlúv má osobitný význam článok 8 tohto 
ústavného zákona, ktorý poskytoval ešte pred zánikom Českej a Slovenskej Fe-
deratívnej Republiky, Českej republike i Slovenskej republike mandát na uzavie-
ranie zmlúv o úprave vzájomných pomerov a veciach, ktoré patrili do pôsobnos-
ti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s tým, že nadobudnú platnosť po 
zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pričom táto zmluvnoprávna 
základňa bola ďalej ešte rozvinutá.8

7 VODIČKA, K.: Dělení Československa. Deset let poté. Praha: Volvox Globator, 2003, s. 136 – 137.

8 K 30. novembru 1989 ju tvorilo 99 medzinárodných dokumentov, z  toho 52 vládnych 
a  prezidentských zmlúv a  47 rezortných, ktoré v  historicky úzko prepojených zväzkoch medzi 
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Delenie štátu bolo právne vyjadrené a potvrdené aj najvyšším zákonodar-
ným orgánom Slovenskej republiky vo vyhlásení NR SR parlamentom a náro-
dom sveta 3. decembra 1992, uznesenie č. 86, ktoré stanovuje v odseku 11, že 
„v súlade s platnými normami medzinárodného práva a v rozsahu ním ustano-
venom sa Slovenská republika ako jeden z dvoch nástupníckych štátov Českej 
a Slovenskej Federatívnej Republiky bude považovať s účinnosťou od 1.1.1993 
za viazanú mnohostrannými i  dvojstrannými zmluvami a  dokumentmi, kto-
rých stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika“,9 čo sa stalo zá-
kladom automatickej sukcesie Slovenskej republiky do práv a záväzkov Českej 
a Slovenskej Federatívnej Republiky.10

Túto zásadu uznali prakticky všetky štáty, ojedinelým prípadom bola však 
snaha Maďarska neuznávať automatickú sukcesiu SR vo vzťahoch k zmluvám 
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, kde išlo najmä o problematiku v sú-
vislosti so zmluvou medzi ČSSR a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe 
a  prevádzke sústavy vodných diel Gabčíkovo –  Nagymaros zo 16. septembra 
1977,11 pričom táto otázka sa vyriešila v dvojstrannej dohode a mala svoj výz-
nam v súvislosti so sporom medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republi-
kou pred Medzinárodným súdom v Haagu.12

Keďže dňa 7. mája 1992 vláda Maďarskej republiky jednostranne vypove-
dala medzištátnu zmluvu o výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagy-
maros z roku 1977, Slovensko v súvislosti s pokusmi Maďarska po roku 1989 
zastaviť výstavbu vodného diela začalo koncom roka 1991 s prípravou realizácie 
variantu C – dokončenie diela iba na slovenskej strane.

Slovenskou republikou a  Českou republikou sa stávajú dôležitými pre rozvoj vo vzájomných 
vzťahoch medzi týmito štátmi. 

9 MRÁZ, S. –  POREDOŠ, F. –  VRŠANSKÝ, P.: Medzinárodné verejné právo. Bratislava: PrF UK, 
2003, s. 24. 

10 Rovnako aj ČNR vo svojom vyhlásení v  parlamente 17. decembra 1992 vyhlásila, že Česká 
republika ako nástupnícky štát po Českej a  Slovenskej Federatívnej Republike sa považuje za 
viazanú od 1. januára 1993 medzinárodnými zmluvami, ktorých zmluvnou stranou bola k tomuto 
dátumu ČSFR, vrátane vyhlásenia výhrad, ktoré k ním ČSFR predtým urobila; bližšie pozri AZUD, 
J.: Medzinárodné právo. Bratislava: Veda, 2003, s. 201.

11 Dňa 16. septembra 1977 v  Budapešti bola podpísaná zmluva o  výstavbe diela Gabčíkovo 
– Nagymaros. Podpísali ju premiéri ČSSR (Lubomír Štrougal) a Maďarska (György Lázár). Zmluva 
nadobudla platnosť v  júni nasledujúceho roka a  vtedy sa začali aj prípravné práce súvisiace 
s výstavbou spoločného vodného diela. 

12 Dňa 3. marca 1997 v Haagu sa začalo rokovanie Medzinárodného súdneho dvora (MSD) v spore 
medzi SR a Maďarskom o Sústavu vodných diel (SVD) na Dunaji Gabčíkovo – Nagymaros a 1. – 4. 
apríla sudcovia Medzinárodného súdneho dvora v Haagu navštívili v SR a MR lokality a objekty 
súvisiace s kauzou SVD Gabčíkovo – Nagymaros. Stalo sa tak po prvý raz v 51 – ročnej histórii MSD. 

V tejto súvislosti je potrebné povedať aj to, že vychádzajúc z filozofie auto-
matickej sukcesie vo vzťahoch k zmluvám, Slovenská republika si v konečnom 
dôsledku nevyberala zo zmlúv predchodcu tie, ktoré sú alebo môžu byť pre ňu 
z  rôznych hľadísk výhodné, ale „En block“ sa jednostranne zaviazala prebrať 
v zmluvnoprávnej rovine všetky povinnosti a nadobúdať všetky práva po Českej 
a Slovenskej Federatívnej Republike.13

Obsah vyššie uvedeného vyhlásenia sa premietol do všeobecne formulova-
nej nóty MZV SR z 18. decembra 1992 poslanej jednotlivým štátom medziná-
rodného spoločenstva, ktorá bola aj návrhom na uzavretie dohody v zjednodu-
šenej forme o nadviazaní diplomatických stykov, pričom podstata nóty spočívala 
v tom, že Slovenská republika oznámila, že sa od 1. januára 1993 stane samo-
statným zvrchovaným nezávislým štátom ako nástupnícky štát, ktorý vznikol 
po rozpade Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, potvrdenie nástupníc-
tva Slovenskej republiky do dvojstranných a mnohostranných medzinárodných 
zmlúv, ktorých stranou bola do 31. decembra 1992 Česká a Slovenská Federatív-
na Republika, žiadosť vlády SR o uznanie Slovenskej republiky ako samostatné-
ho štátu s návrhom na nadviazanie diplomatických vzťahov a konečné oznáme-
nie, že vláda SR nemení a priznáva po 1. januári 1993 diplomatickej misii štátu 
akreditovaného v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, v Slovenskej re-
publike rovnaký status, aký mala v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.14

Spomenuté vyhlásenie sa stalo právnym titulom za sukcedovanie Sloven-
skej republiky vo vzťahu k mnohostranným medzinárodným zmluvám, ktorými 
bola viazaná Česká a Slovenská Federatívna Republika, čo sa stalo notifikáciou 
depozitúr týchto zmlúv v súlade s Viedenským dohovorom o sukcesii štátu vo 
vzťahu k zmluvám z roku 1978,15 podľa ktorého táto notifikácia musí byť písom-
ná. Príkladom tohto postupu podľa dohovoru je notifikácia sukcesie Slovenskej 
republiky vrátane výhrad a vyhlásení predtým vykonaných Česko-Slovenskom 
a  námietok Česko-Slovenska voči výhradám formulovaným inými zmluvnými 
stranami do zmlúv deponovaných u generálneho tajomníka OSN, pričom postup 
Českej republiky a Slovenskej republiky bol v týchto otázkach podobný.16

13 Slovenská republika sukcedovala do 2014 bilaterálnych zmlúv a  987 multilaterálnych zmlúv; 
bližšie pozri STRAKA, J. –  KLAVEC, J.: Medzinárodné vzťahy. Dunajská Streda: Compacto, 
2007, s. 203.

14 MOJŽITA, M.: Kňažko/Demeš/Kňažko. Formovanie slovenskej diplomacie v  rokoch 1990–1993. 
Bratislava: ÚPV- SAV, 2004, s. 103 – 106. 

15 Viedenský dohovor o sukcesii štátov vo vzťahu k zmluvám bol prijatý 23. augusta 1978 vo Viedni 
a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 6.11.1996. 

16 V spojení s otázkou depozitu medzinárodných zmlúv je potrebné zdôrazniť, že medzi zástupcami 
ministerstiev zahraničných vecí Slovenskej republiky a  Českej republiky bol 9. mája 1996 
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V súvislosti s delením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky možno 
tiež povedať, že sa rešpektovala zásada, že dôsledky delenia Českej a Slovenskej 
Federatívnej Republiky nemajú byť dôvodom na poškodenie právnych záujmov 
nijakej zainteresovanej strany, aby sa nenarušila rovnováha a nedošlo zásad-
ným spôsobom k narušeniu medzinárodného systému ani v praktickej rovine 
a nedošlo k nijakým problémom.17

Uplatnenie princípu kontinuity na národnej úrovni zdôraznil jednak prvý 
zákon vydaný po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky – zákon 
NR SR č. 1/1993 Z. z. zo 16. decembra 1992 o Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky, a jednak článok 153 Ústavy Slovenskej republiky (úst. zák. č. 460/1992 
Zb.), podľa ktorého „na Slovenskú republiku prechádzajú práva a  povinnosti 
z medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika 
viazaná, a to v rozsahu ustanovenom ústavným zákonom Českej a Slovenskej 
Federatívnej Republiky alebo v rozsahu dohodnutom medzi Slovenskou repub-
likou a Českou republikou.“18

4 SLOVENSKÁ REPUBLIKA A ČESKÁ REPUBLIKA  
VO VZŤAHU K ŠTÁTNEMU MAJETKU, ŠTÁTNYM ARCHÍVOM 
A ŠTÁTNYM DLHOM

Túto problematiku rieši Viedenská konvencia o  nástupníctve štátov do 
štátneho majetku, štátnych archívov a  štátnych dlhov zo dňa 8. apríla 1983, 
pričom aj delenie majetku bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 
prebiehalo rovnako na základe ustanovení uvedeného Viedenského dohovoru 
z roku 1983, a to aj napriek tomu, že v tom čase nebol platný.19

Medzinárodnoprávna norma nebola, samozrejme, tým jediným, čím sa 
delenie majetku po právnej stránke riadilo, ale zákonodarné zbory obidvoch 
republík prijali vlastné právne normy, vychádzajúce práve zo spomenutého 
dohovoru, ktorý po technicko-legislatívnej stránke delenie majetku realizoval, 
pričom takou právnou normou bol ústavný zákon Federálneho zhromaždenia 

podpísaný protokol o  rozdelení depozitu medzinárodných zmlúv po Českej a  Slovenskej 
Federatívnej Republike. 

17 AZUD, J.: Medzinárodné právo. Bratislava: Veda, 2003, s. 204 – 205. 

18 Teda článok 153 Ústavy SR odkázal na „všeobecnú recepčnú normu“ alebo „recepčnú klauzulu“, 
ktorej prostredníctvom približne 90 % obsahu federálneho právneho poriadku bolo prinajmenšom 
počas prvých mesiacov po rozdelení recipované do právneho poriadku nezávislého Slovenska; 
bližšie pozri MACKOVÁ, D.: Some legal aspects of the dissolution of former Czechoslovakia. 
In: Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu 53, 2003, č. 2, s. 381.

19 STRAKA, J. – KLAVEC, J.: Medzinárodné vzťahy. Dunajská Streda: Compacto, 2007, s. 203. 

č. 541/1992 Zb. zo dňa 13. novembra 1992 o delení majetku ČSFR medzi Čes-
kou republikou a Slovenskou republikou a  jeho prechode na Českú republiku 
a Slovenskú republiku, ktorý ustanovil jasné a záväzné pravidlá. Slovenská re-
publika i Česká republika v tom čase boli schopné pristúpiť na dohodu, pokiaľ 
išlo o  majetok ešte za existencie Českej a  Slovenskej Federatívnej Republiky, 
avšak pokiaľ by sa tak nestalo, boli by predpokladané všetky majetkoprávne 
spory	riešené	zdĺhavou	medzinárodnou	súdnou	cestou	medzi	dvoma	cudzími,	
úplne suverénnymi štátmi.

Základným kľúčom k deleniu štátneho majetku, podľa zákona č. 541/1992 
Zb. o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, bol tzv. územ-
ný princíp {čl. 3 ods. 1 písm. a)} a princíp podielu počtu obyvateľov {čl. 3 ods. 
1 písm. b)}, pričom podľa územného princípu prechádza nehnuteľný majetok 
vždy na ten nástupnícky štát, na ktorého území sa nachádza, ako to ustanovuje 
čl. 18 ods. 1 písm. a) dohovoru a ako tomu nasvedčuje aj dlhodobo konštantná 
medzinárodná prax.

Pri delení nehnuteľného majetku platí pravidlo, že nehnuteľnosti štátu 
predchodcu prechádzajú, a to vo všetkých prípadoch územných zmien, na ten 
nástupnícky štát, na ktorého území sa nachádzajú20 – inými slovami povedané, 
že vyššie uvedenú skupinu statkov nadobúda sukcesor nie z titulu sukcesie, ale 
z titulu územnej výsosti na danom území, avšak o niečo zložitejšia je situácia 
pri nehnuteľnom majetku na území tretieho štátu.

Viedenský dohovor z  roku 1983 zakotvuje v  čl. 18. ods. 1 písm. b) pra-
vidlo, že nehnuteľný majetok, nachádzajúci sa mimo územia štátu predchodcu, 
prechádza na nástupnícke štáty spravodlivým dielom, avšak je celkom nemož-
né vymedziť onen „spravodlivý diel“ tak, aby bolo možné ho univerzálne apli-
kovať.21 Navyše platí nepísané pravidlo, že cudzie štáty sú síce povinné taký 
majetok sukcesorom vydať, ale sú oprávnené žiadať, aby sa nástupnícke štáty 
vopred dohodli na jeho rozdelení a v prípade absencie dohody mohli prikročiť 
k  jeho rozdeleniu samy, pričom však dohoda medzi účastníkmi je všeobecne 
považovaná nielen za žiaducu, ale prakticky za nevyhnutnú.

Zatiaľ čo nehnuteľný majetok prechádza vždy na ten nástupnícky štát, na 
ktorého území sa nachádza, pri veciach hnuteľných sa táto zásada uplatňuje len 
v prípade, že je vec hnuteľná príslušenstvom veci nehnuteľnej. V súvislosti s de-
lením majetku po Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa vychádzalo zo 
znenia ústavného zákona č. 541/1992 Zb. o delení majetku Českej a Slovenskej 
Federatívnej Republiky – čl. 3 ods. 1 písm. a) a ustanovenia čl. 18 ods. 1 písm. c)  

20 MIKULKA, V.: Sukcese států. Rozpravy ČSAV – teoretická studie. Praha: Academia, 1987, s. 45 – 47.

21 Česká a Slovenská Federatívna Republika si individuálne zvolila, pokiaľ ide o jej zánik, „spravodlivý 
diel“ v pomere 2: 1, resp. 1: 2. 
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Viedenského dohovoru z  roku 1983, pričom obidve zmluvné strany rozpadu 
federácie pristúpili k deleniu veci hnuteľných podľa princípu počtu obyvateľov 
(okrem už uvedeného územného princípu) a takto sa delil ten hnuteľný maje-
tok, ktorý nebol príslušenstvom veci nehnuteľnej, štátne finančné a  menové 
aktíva, ďalej aj iné majetkové práva, ktoré prináležali bývalej federácii a ktoré 
sa nachádzali na jej území, ale rovnako aj mimo nej.22

Keďže osobitnú kategóriu hnuteľného štátneho majetku predstavujú štát-
ne archívy, potom pre sukcesiu do štátnych archívov platia aj špecifické pravidlá 
– ak jeden zo sukcesorov potrebuje niektorú časť archívu, najčastejšie pristú-
pi k reprodukcii, teda urobí si kópiu. Ústavný zákon č. 541/1992 Zb. o delení 
majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pripája v článku 7 k taxa-
tívnemu výpočtu majetku, zakotveného v článku 2, menovite spisovú agendu, 
archív, poznatkové fondy a  dokumentáciu priemyselného a  iného duševného 
vlastníctva tak, že z ustanovenia článku 7 možno interpretovať, že ich príslušná 
časť, ak je spätá s činnosťou a majetkom republikových štátnych orgánov či or-
ganizácií, sa delí a prechádza automaticky na tieto orgány Slovenskej republiky 
či Českej republiky, avšak pokiaľ ide o osobitné prípady, keď je v záujme obi-
dvoch nástupníckych štátov štátny archív nedeliť, článok 12 ústavného zákona 
č. 541/1992 Zb. predpokladá takzvanú dohodu o zachovaní celistvosti doku-
mentácie, uvedenej v článku 7 tohto zákona, a nadväzujúcu dohodu o využití 
archívu Slovenskou republikou i Českou republikou za rovnakých podmienok.

Ak ide o štátne dlhy, predmetom sukcesie štátu môžu byť len štátne dlhy, 
ktoré predstavujú medzinárodný finančný záväzok štátu, ktorý sa navyše opie-
ra o medzinárodnú zmluvu alebo o normu obyčajového medzinárodného práva 
– inými slovami povedané, sukcedovať sa dá iba pri dlhoch, ktorými bol štát, 
ako subjekt medzinárodného práva viazaný.

Rozdelenie štátneho dlhu bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Repub-
liky úzko súviselo s delením štátneho majetku a rovnako bolo predmetom do-
hôd medzi nástupníckymi štátmi – teda Slovenskou republikou a Českou repub-
likou, avšak pokiaľ ide o zákonné normy, bývalá federácia vychádzala pri delení 
štátneho dlhu, rovnako ako v prípade delenia štátneho majetku, z ustanovení 
Viedenského dohovoru z roku 1983, ktorého dikcia sa premietla do ústavného 
zákona č. 541/1992 Zb. z 13. novembra 1992 o delení majetku Českej a Slo-
venskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku 
a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku.

22 Podielový princíp vzťahujúci sa na počet obyvateľov sa uplatnil aj pri delení nehnuteľného 
majetku, ktorý sa nachádzal mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pričom 
uvedený majetok sa delil v pomere Slovenská republika jeden diel, Česká republika dva diely.

Pokiaľ ide o riadne ukončenie vyporiadania nárokov, vzniknutých zánikom 
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po tom, čo už federácia právoplatne 
neexistovala, zaoberala sa ním zo zákona tzv. Komisia pre dokončenie vyporia-
dania majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorá okrem iného 
potvrdila, že obidva nástupnícke štáty – teda Slovenská republika i Česká re-
publika sa budú podieľať na splácaní štátneho dlhu bývalej Českej a Slovenskej 
Federatívnej Republiky v pomere 1: 2, avšak v platnosti zostáva pravidlo, podľa 
ktorého záväzky, vzťahujúce sa len na jednu z nástupníckych republík, je povin-
ná prevziať iba tá, ktorej sa to týka.

V praxi však dochádza k prípadom, keď veriteľ – cudzí štát nemusí súhlasiť 
s uvedeným postupom a môže naopak vyžadovať, aby jeden z nástupníckych 
štátov – v tomto prípade Česká republika alebo Slovenská republika – ručil po-
hľadávky v plnom rozsahu, pričom aj v tomto prípade sa totiž uplatňuje inšti-
tút uznania, ktorý však v  žiadnom prípade nenastupuje automaticky. Pokiaľ 
k tomu dôjde a cudzí štát – veriteľ neuzná zámenu dlžníka, nastupuje inštitút 
solidarity –  teda štát nástupcu, ktorého veriteľ označil za dlžníka, splatí dlh 
a ostatné štáty (nástupcovia) sa s ním vyrovnajú spravodlivým dielom.23

5 NÁSTUPNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ČESKEJ REPUBLIKY 
DO ČLENSTVA V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Zatiaľ čo sukcesia štátov do zmlúv, vo vzťahu k štátnemu majetku, k ar-
chívom či dlhom má svoje ustálené pravidlá kodifikované v právnych normách, 
vzťah nových štátov k medzinárodným organizáciám nijako jednotne upravený 
nie je a otázky súvisiace s členstvom si upravuje každá organizácia svojimi pra-
vidlami sama, prípadne štatútmi alebo zakladajúcimi zmluvami, preto možno 
konštatovať, že univerzálne aplikovateľné pravidlo vo vzťahu sukcesie štátu do 
členstva v medzinárodných organizáciách neexistuje.

Viedenská zmluva o sukcesii štátov z roku 1978 vo vzťahu k zmluvám vo 
svojom čl. 4 pamätá aj na túto skutočnosť, ale v medzinárodnej praxi sa toto 
pravidlo uplatňuje veľmi zriedka a veľká väčšina medzinárodných organizácií 
uplatňuje zásadu prístupu de novo, pričom tento postup zároveň predstavuje 
jedno zo základných práv medzinárodných organizácií.

Sukcesia štátov do zmlúv zakladajúcich členstvo v medzinárodných orga-
nizáciách neznamená zároveň aj automaticky vznik členstva v nich, ale naopak, 
nový uchádzač o členstvo sa podrobuje novej prijímacej procedúre v- tej kto-
rej medzinárodnej organizácii, pričom ako príklad možno uviesť postoj OSN,  

23 SKALOŠ, M.: Historickoprávne aspekty slovensko-českých vzťahov. Rozdelenie ČSFR a  ďalšia 
spolupráca. Banská Bystrica: PrF UMB, 2008, s. 213 – 218.
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podľa ktorého sa medzinárodné organizácie pri prijímaní nových členov väč-
šinou riadia; OSN (až na drobné výnimky) neaplikuje automatické uznanie 
členstva nových štátov v prípade ich rozdelenia, eventuálne svojich doterajších 
členov, ktorí však ako štáty sukcesiou zanikli.

Keďže k sukcesii štátov do členstva v medzinárodných organizáciách au-
tomaticky nedochádza, rozdelenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 
vzťahy s drvivou väčšinou v medzinárodných organizáciách narušilo a nezried-
ka viedlo aj k zániku členstva v nich, teda možno povedať, že postup Slovenskej 
republiky, resp. Českej republiky aplikovať vstup do členstva v medzinárodných 
organizáciách jednoducho nevyšiel.

Napriek všetkým úskaliam sa Slovenskej republike, ale aj Českej republike 
podarilo uzavrieť množstvo dohôd o tzv. právnej kontinuite v niektorých me-
dzinárodných vládnych organizáciách, aj keď bohužiaľ, nie vždy tomu tak bolo 
vo veľkej väčšine ostatných prípadov.

Od prvého dňa svojej existencie 1.1.1993 sa Slovenská republika stala 
účastníckym štátom KBSE (neskôr OBSE). Za člena OSN bolo Slovensko prijaté 
19.1.1993 a k 1.5.1993 bolo už uznané 99 štátmi sveta. Členským štátom Rady 
Európy sa Slovenská republika stala 30.6.1993 a 4.10.1993 bola podpísaná Eu-
rópska dohoda o pridružení s Európskymi spoločenstvami. Slovenská republika 
dosiahla široké medzinárodné uznanie a stala sa členom v najdôležitejších me-
dzinárodných organizáciách.24

Zmluvou, ktorá zakladá členstvo v  Organizácii Spojených národov, je 
Charta OSN, do ktorej zásadne nemožno sukcedovať, a štát, ktorý usiluje o zís-
kanie členského štatútu v OSN, musí podať žiadosť o prijatie, prevziať práva 
a  povinnosti vyplývajúce z  charty a  podrobiť sa prijímajúcej procedúre orga-
nizácie, pričom žiadosť najprv prerokuje Výbor pre prijímanie nových členov 
Rady bezpečnosti OSN, a potom ju Rada bezpečnosti buď odporučí alebo neod-
poručí Valnému zhromaždeniu OSN, ktoré schvaľuje rezolúciu o prijatí tohto  
štátu za člena OSN.

Slovenská republika i Česká republika podali žiadosti o prijatie do OSN dňa 
4.1.1993 a Valné zhromaždenie OSN prijalo Slovenskú republiku i Českú repub-
liku za riadnych členov dňa 19.1.1993 na základe odporučenia Rady bezpečnos-
ti OSN zo dňa 8.1.1993,25 pričom obidve krajiny boli prijaté tzv. aklamáciou 
– teda bez hlasovania, na základe všeobecného súhlasu krajín medzinárodného 
spoločenstva tak, že Česká republika bola prijatá v poradí ako prvá, a potom sa 
ihneď spoluautorsky pripojila k návrhu rezolúcie o prijatí Slovenskej republiky.

24 STRAKA, J. – KLAVEC, J.: Medzinárodné vzťahy. Dunajská Streda: Compacto, 2007, s. 204. 

25 Česká republika a Slovenská republika sa tak stali 179. a 180. členom OSN. 

Medzinárodné odborné organizácie sa v praxi väčšinou riadili práve prí-
kladom OSN, pričom svedčia o tom okrem iného postupy Organizácie civilného 
letectva, Medzinárodnej organizácie práce, Svetovej zdravotníckej organizácie 
či Organizácie Spojených národov pre poľnohospodárstvo a výživu.

Aj keď sa Slovenská republika i Česká republika vyhlasovali za právnych 
pokračovateľov bývalej federácie, Organizácia OSN pre poľnohospodárstvo 
a  výživu (FAO) právne nástupníctvo tej či onej republiky veľmi razantne za-
mietla, avšak napriek tomu aj tento prípad nakoniec pre obidve republiky do-
padol dobre a  na 27. zasadnutí konferencie FAO v  Ríme, po predchádzajúcej 
prijímacej procedúre, boli Slovenska republika i Česká republika dňa 8.11.1993 
prijaté za členov Organizácie OSN pre poľnohospodárstvo a výživu.26

Hoci automatická sukcesia do členstva v Rade Európy možná nie je, Slo-
venská republika sa spolu s Českou republikou stala riadnym členom Rady Eu-
rópy už dňa 30. júna 1993.

Rada Európy má celý rad kritérií, podľa ktorých posudzuje otázky prijatia 
svojich nových členov, pričom za prioritné sa považuje dodržiavanie ľudských 
práv a slobôd, demokratických mechanizmov danej krajiny, prijatie a dodržia-
vanie princípu prvenstva práva atď.

Keďže prijatie nástupníckych štátov bývalej Českej a Slovenskej Federatív-
nej Republiky Rada Európy podmienila okrem iného tým, že jej predstavitelia 
sami preveria, ako sú na území obidvoch republík rešpektované ľudské práva 
a do akej miery je naplňovaná zásada politického pluralizmu, preto ešte skôr 
ako sa obidva štáty stali dňa 30. júna 1993 riadnymi členmi Rady Európy, bola 
v marci 1993 delegáciou Rady vypracovaná správa o plnení podmienok prijatia 
do Rady Európy.

V období, keď Slovenská republika a  rovnako aj Česká republika neboli 
členmi Rady Európy, to je od 1.1.1993 do 30.6.1993, mali parlamenty obidvoch 
krajín tzv. status zvláštneho hosťa Parlamentného zhromaždenia Rady Európy 
a vlády obidvoch republík vysielali okrem iného svojich pozorovateľov do jed-
notlivých výborov medzivládnych expertov.

Aj keď od 1.1.1993 mali obidve republiky spomenutý status zvláštneho 
hosťa (a to až do svojho riadneho prijatia za členov), boli však už pevne viaza-
né Európskym dohovorom o ľudských právach a súčasne podliehali súvisiacim 
kontrolným mechanizmom dohovoru, pričom v  praxi to znamená, že obidve  
 
 

26 SKALOŠ, M.: Nástupníctvo Slovenskej republiky a Českej republiky do členstva v medzinárodných 
organizáciách a proces ich vstupu do EÚ a NATO. In: Notitiae novae Facultatis iuridicae Universitas 
Matthiae Beli Neosolii, roč. XIV. Banská Bystrica: PrF UMB, 2008, s. 129 – 132.
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nástupnícke republiky niesli od 1.1.1993 medzinárodnoprávnu zodpovednosť 
za porušenie ustanovení dohovoru aj bez toho, že by boli členmi Rady.27

Pri prijímaní Slovenskej republiky do Rady Európy zástupca Maďarskej 
republiky 17.6.1993 vystúpil vo Výbore ministrov a  tlmočil názor maďarskej 
vlády nepodporiť žiadosť Slovenskej republiky o vstup do Rady Európy, pričom 
nasledovali zložité diplomatické rokovania, pokiaľ sa nedosiahol konsenzus. 
Delegácia Maďarska sa aj tak pri hlasovaní ako jediná zdržala hlasovania a ten-
to proces bol pre SR vážnym varovaním, že musí počítať s obštrukciami zo stra-
ny Maďarska aj pri iných rokovaniach.28

Koncom septembra 1992 bolo prakticky zrejmé a  túto realitu potvrdilo 
okrem iného washingtonské výročie zasadania Medzinárodného menového 
fondu a Svetovej banky, že členstvo za rozpadajúcu federáciu by mali prevziať 
Slovenská republika a Česká republika, pričom na rozdiel od OSN a Rady Eu-
rópy postupoval Medzinárodný menový fond odlišnejšie – bolo pristúpené na 
použitie tzv. poloautomatickej procedúry a okrem toho Medzinárodný menový 
fond ponúkol Slovenskej republike a Českej republike rozdelenie členskej kvóty 
a záväzkov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Princíp poloautomatickej procedúry spočíva v tom, že budúce nástupníc-
ke štáty boli povinné zaujať k nástupníckej ponuke buď kladné, alebo záporné 
stanovisko, pričom toto stanovisko následne posudzovala Rada výkonných ria-
diteľov Medzinárodného menového fondu.

Pokiaľ by Slovenská republika či Česká republika, nezávisle od seba, nesú-
hlasili s podmienkami Medzinárodného menového fondu, posudzovala by ne-
gatívny postoj tzv. Rada guvernérov, ktorá by bola povinná do 30 dní rozhodnúť 
o ďalšom postupe, avšak najskôr po ukončení procedúry a schválení všetkých 
krokov mohli byť zástupcovia, z poverenia svojich republík, prizvaní na podpis 
tzv. Dohody o členstve.

Až potiaľto nie je na aplikovanej procedúre nič neobvyklé, ale právna 
neobvyklosť vo vzťahu medzi suverénnym štátom a medzinárodnou vládnou 
organizáciou spočíva v tom, že sa Medzinárodný menový fond a Svetová ban-
ka na jednej strane a Česká republika a Slovenská republika na strane druhej 
dohodli, že sa rozdelí členská kvóta ČSFR v  Medzinárodnom menovom fon-
de, ako aj finančné záväzky nástupníckych štátov podľa princípu, ktorý viac-
-menej určí práve Medzinárodný menový fond, pričom výšku členskej kvó-
ty predstavuje výška finančných prostriedkov, ktorú môže MMF členskému 

27 V tejto súvislosti je potrebné povedať, že Európsky dohovor o ľudských právach, podpísaný v Ríme 
dňa 4.11.1950 ministrami dvanástich európskych krajín, predstavuje najdôležitejší dokument 
Rady Európy najvyššej právnej sily. 

28 STRAKA, J. – KLAVEC, J.: Medzinárodné vzťahy. Dunajská Streda: Compacto, 2007, s. 204.

štátu poskytnúť, a  zároveň tak určuje váhu hlasov jednotlivých členských  
štátov pri hlasovaniach.29

Pokiaľ ide o samotné rozdelenie členskej kvóty medzi nástupnícke štáty 
federácie, teda medzi Českú republiku a  Slovenskú republiku, Medzinárodný 
menový fond aplikoval svoje obvyklé metódy, a rovnako postupoval aj pri delení 
finančných záväzkov obidvoch republík voči fondu, pričom definitívne rozdelil 
členskú kvótu i záväzky v pomere 2,29: 1 v prospech Českej republiky.

Slovenská republika i Česká republika sa stali plnoprávnymi členmi Me-
dzinárodného menového fondu krátko po tom, čo fond obdŕžal notifikáciu obi-
dvoch nástupníckych štátov – Českej republiky zo dňa 4. 1. 1993 a Slovenskej 
republiky zo dňa 7.1.1993, pričom obidve republiky tak splnili „poloautomatic-
ké procedurálne podmienky“ a ich členstvo bolo uznané s retroaktívnou účin-
nosťou k 1. 1. 1993.30 

6 ZÁVER

1. januára 1993 vznikli v Európe dva nové samostatné štáty – Slovenská 
republika a  Česká republika. Pri svojom vzniku Slovenská republika deklaro-
vala záujem o vstup do medzinárodných, politických, hospodárskych a obran-
ných organizácií a vôľu plnohodnotne sa podieľať na ich činnosti. Už v polovici 
januára 1993 sa SR stala členom OSN, 30. júna 1993 aj členom Rady Európy 
a 28. júla 2000 Rada Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 
rozhodla o pozvaní Slovenskej republiky za tridsiateho člena tejto významnej 
medzinárodnej organizácie. V októbri 1993 bola podpísaná dohoda o pridruže-
ní SR k Európskemu spoločenstvu a v novembri 1993 prezident Michal Kováč 
na rokovaniach v  sídle NATO v  Bruseli vyjadril záujem SR o  členstvo v  tejto 
organizácii. Vo februári 1994 slovenská vláda podpísala v Bruseli rámcový do-
kument o pristúpení SR k Partnerstvu za mier a v júni toho istého roku schvá-
lila Národná rada SR základný bezpečnostný dokument Obranná doktrína Slo-
venskej republiky, v ktorom SR oficiálne deklarovala úsilie o členstvo v NATO.  
 

29 Výška členskej kvóty Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bola stanovená dňa 11.11.1992 
z rozhodnutia Rady guvernérov o 9. revízii členských kvót na 847 miliónov SDR, čo je zúčtovacia 
jednotka MMF.

30 Bližšie pozri SKALOŠ, M.: Historickoprávne aspekty slovensko-českých vzťahov. Rozdelenie ČSFR 
a ďalšia spolupráca. Banská Bystrica: PrF UMB, 2008, s. 231 – 236, resp. SKALOŠ, M.: Nástupníctvo 
Slovenskej republiky a Českej republiky do členstva v medzinárodných organizáciách a proces ich 
vstupu do EÚ a NATO. In: Notitiae novae Facultatis iuridicae Universitas Matthiae Beli Neosolii, roč. 
XIV. Banská Bystrica: PrF UMB, 2008, s. 132 – 135.
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No cesta Slovenskej republiky stať sa plnoprávnym členom Aliancie nebo-
la priamočiara a  trvalo desať rokov, kým premiér Mikuláš Dzurinda v  marci 
2004 odovzdal ratifikačné listiny k  Washingtonskej zmluve americkej vláde  
ako jej depozitárovi. 

A napokon 1. mája 2004 vstupom SR do Európskej únie (EÚ) sa zavŕšilo aj 
úsilie o začlenenie Slovenska do eurointegračného procesu.

PODMIENKY VZNIKU A CHARAKTERISTIKA 
ZÁKONNÉHO MAJETKOVÉHO SPOLOČENSTVA 

PODĽA ZÁKONA O RODINNOM PRÁVE 
Z ROKU 19491

Ivana Šošková

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na genézu nového právneho inštitútu zá-
konného majetkového spoločenstva manželov v rámci prípravy nového rodin-
ného práva na pozadí prevratných zmien v hospodárskom a politickom zriadení 
Československa po revolúcii v roku 1948. Autorka stručne objasňuje rôznoro-
dosť systémov usporiadania majetkových vzťahov medzi manželmi pred pri-
jatím zákona o rodinnom práve z roku 1949, poukazuje na potrebu unifikácie. 
Analyzuje východiská novej právnej úpravy majetkových vzťahov manželov, 
zavedenie inštitútu zákonného majetkového spoločenstva a prináša jeho zák-
ladnú charakteristiku. V závere zhodnocuje úpravu tohto inštitútu ako pragma-
tickú a teleologickú.

Kľúčové slová: Československo, ľudová demokracia, rodinné právo, kodifiká-
cia, manželstvo, manželské majetkové právo, koakvizícia, zákonné majetkové 
spoločenstvo manželov 

Abstract: The article aims on genesis of institute called „legal communitiy 
property of spouses“ in the preparation of the new family law, on the backround 
of economic and political system transformation after revolution in Czechoslo-
vakia in 1948. The author explains the variety of matrimonial property systems 
before the adoption of Act No. 265/1949 Coll. on family law, points out the 
need for unification. She analyzes the starting points and assumptions of new 
matrimonial property legislation, establishment of „legal communitiy prop-
erty“ institute and brings its basic characteristics. At the end author evaluates 
this institute´s adjustment as pragmatical and teleological.

Key words: Czechoslovakia , people´s democracy, family law, codification, mat-
rimony, matrimonial property law, coaquisition, legal community property

1 Uvedený príspevok je súčasťou riešenia grantovej úlohy KEGA, projekt č.  003TTU-4/2012 
s názvom „Formácia podnikateľských schopností študentov spojená s reformnou optimalizáciou výučby 
dejín štátu, prameňov práva a právnych inštitútov.“
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1 ÚVOD

Jedným z dôsledkov prevratných zmien, ku ktorým došlo v hospodárskom 
aj politickom zriadení československého štátu po „februárovej revolúcii“ v roku 
1948, boli markantné zmeny (či premeny) právneho poriadku, naštartované 
tzv. právnickou dvojročnicou. Ľudová demokracia mala predstavovať vývojo-
vé obdobie postupnej cesty k socializmu. Ústava z 9.mája 1948 určila hlavné 
zásady nového spoločenského štátneho poriadku a sformulovala hospodárske 
a  politické základy štátneho zriadenia i  zásady demokratických reforiem vo 
všetkých odboroch štátneho, politického i kultúrneho života. Tým sa prirodze-
ne zmenil i pomer ľudovodemokratického štátu k rodine a jej miestu v spolo-
čenskom poriadku, ktorý sa mal nanovo „prebudovať“. Akousi prirodzenou, ba 
dokonca prvoradou súčasťou premien právneho poriadku sa tak stala i príprava 
nového rodinného práva. Predstavovalo síce súčasť všeobecného súkromného 
práva, no vzhľadom na premeny a vývoj spoločnosti po druhej svetovej vojne 
vyžadovalo jednak novú kvalitu, systematizáciu, a  predovšetkým unifikáciu, 
ktorou by sa v tomto odvetví práva prekonal stále prítomný právny dualizmus. 
Totiž pokiaľ išlo o pramennú základňu, od recepcie z roku 1918 na území Čiech, 
Moravy a Sliezska naďalej platili ustanovenia pôvodom rakúskeho ABGB z roku 
1811 (ako aj ostatné občianskoprávne normy platné ešte v rakúskej časti bývalej 
monarchie), na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi platil pôvodom uhorský 
normatívno-právny materiál (resp. normy, ktorých obsah pramenil ešte z čias 
jestvovania uhorského štátu2), prevažne obyčajovo-právnej povahy. Napriek 
snahám o unifikáciu za tzv. prvej republiky a napriek určitým zmenám dosiah-
nutým v tomto období v oblasti rodinného práva prostredníctvom niekoľkých 
parciálnych zákonov3, občiansko-právne a  rodinno-právne vzťahy neustále 
postrádali jednotnú a najmä komplexnú právnu úpravu. Pre oblasť rodinného 

2 Bližšie pozri: BEŇA, J.: Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica: Právnická fakulta 
UMB, 2001, s. 27.

3 Boli to najmä tzv. manželská novela z. č. 320/1919 Zb. z. a n., predstavujúca významnú „korekciu“ 
rodinného práva s  rozličnými účinkami pre české krajiny a  Slovensko –  kým na Slovensku 
potvrdzovala sekularizáciu, v  českých krajinách ju len postupne zavádzala umožnením rozluky 
u katolíckych manželstiev (z uvedeného dôvodu tu bola táto novela známejšia skôr pod označením 
„rozlukový zákon“). Ďalšími z  čiastočne unifikujúcich zákonov boli z. č.  256/1921 Zb. z. a  n. 
o ochrane detí v cudzej starostlivosti a detí nemanželských; z. č. 25/1928 Zb. z. a n. o osvojení 
a napokon z. č. 4/1931 Zb. z. a n. na ochranu osôb oprávnených požadovať výživu, výchovu alebo 
zaopatrenie (tzv. alimentačný zákon). V oblasti rodinného práva tak došlo iba k čiastočne úspešnej 
unifikácii. Bližšie pozri napr.: FERANCOVÁ, Miriam: Unifikačné a  kodifikačné snahy v  oblasti 
súkromného (občianskeho) práva v ČSR (1918 – 1938). In Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica 
I. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2003, s. 179.

práva vôbec, a vzhľadom na našu tému – pre manželské majetkové právo kon-
krétne – mala v tomto smere najväčší význam až Ústava 9. mája z roku 1948, 
a najmä nový zákon č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve4, ktorý bol prvým čes-
koslovenským kódexom rodinného práva vôbec.

2 MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO PRED PRIJATÍM ZÁKONA 
O RODINNOM PRÁVE Z ROKU 1949

Do nadobudnutia účinnosti nového zákona o rodinnom práve (ďalej len 
ZoRP) bola pre manželské majetkové právo v podmienkach Československa cha-
rakteristická existencia rôznych systémov usporiadania majetkových vzťahov 
medzi manželmi. Manželské majetkové právo sa považovalo za oblasť výsostne 
súkromnú, kde si občania mohli svojimi voľnými a samostatnými dispozíciami 
upraviť vzájomné vzťahy bez zásadných zásahov štátu. Štát prostredníctvom 
právneho poriadku ponúkal viaceré systémy usporiadania vzťahov medzi man-
želmi, a to tak, že dával manželom primárne dispozičnú voľnosť usporiadať si 
svoje majetkové vzťahy zmluvne.5 Až na druhom mieste, podporne, t.j. pre 
prípad, že tak manželia neurobili, platil pre usporiadanie majetkových vzťahov 
manželov jeden systém, ktorý zákon považoval a vyhlasoval za všeobecný.6

S právnou relevanciou pre územie Čiech, Moravy a Sliezska v oblasti ma-
jetkovoprávnej zohrával kľúčovú úlohu recipovaný ABGB. Tento kódex na pod-
klade zásady o dispozičnej voľnosti kládol dôraz na prioritu zmluvnej úpravy 
majetkových vzťahov medzi manželmi. V  §§1217 až 1266, v  časti s  názvom 
„Svatební smlouvy“ zakotvoval rôzne možné modifikácie manželského majetko-
vého režimu. Ak manželia túto možnosť zmluvnej úpravy nevyužili, zakotvoval 
ABGB ako všeobecný subsidiárny zákonný majetkový režim manželov zásadu 

4 PLANK, Karol: Majetkovoprávne vzťahy v  rodine. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej 
literatúry, 1957. s. 45.

5 Manželia túto možnosť zmluvnej úpravy svojich manželských majetkových vzťahov uskutočňovali 
uzatváraním osobitných zmlúv, nazývaných vo väčšine krajín – a platilo to aj pre územie Slovenska 
– tzv. manželskými zmluvami. (Pozri FAJNOR, Vladimír – ZÁTURECKÝ, Adolf: Nástin súkromného 
práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. III. vydanie pôvodného diela. Šamorín: Heuréka, 
1998,  s.  438). Výnimku tvoril názov takýchto zmlúv v  rakúskom ABGB z  roku 1811 platnom 
na území Čiech, Moravy a Sliezska. § 1217 ich označoval ako „svadobné zmluvy“, pretože pod 
pojmom „manželská zmluva“ rozumel zmluvu o uzavretí manželstva.

6 Vo všeobecnosti sa v  európskych štátoch prijímali dva systémy, na ktorých bolo manželské 
majetkové právo postavené – išlo o majetkové spoločenstvo a systém oddelenosti majetkov. Iné, do 
úvahy prichádzajúce systémy boli považované len za určitú modifikáciu resp. hybrid týchto dvoch 
systémov. Pozri napr.: PLANK, Karol: Majetkovo-právne vzťahy v  rodine. Bratislava: Slovenské 
vydavateľstvo politickej literatúry, 1957. s. 33.
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oddeleného majetku (§ 1237 ABGB). Znamenalo to, že uzavretím manželstva 
v  majetkových pomeroch manželov nenastali nijaké zmeny. Každý z  manže-
lov ostával subjektom svojich dovtedajších majetkových práv a mohol so svo-
jim majetkom ľubovoľne disponovať. Na majetok nadobudnutý a akýmkoľvek 
spôsobom získaný za existencie manželstva jedným z manželov nemal druhý  
manžel nárok.

Aj manželské majetkové právo platné na území Slovenska dávalo obdobne 
prednosť zmluvnej úprave majetkových pomerov medzi manželmi. Manželia si 
mohli svoje vzájomné vzťahy upravovať celkom voľne, podľa vlastného uváže-
nia a vôle tzv. manželskými zmluvami. Mohli si tak zmluvne vytvoriť či vybrať 
majetkový režim, ktorý najviac vyhovoval ich ekonomickým a sociálnym pod-
mienkam života. Pre platnosť takejto zmluvy sa však vyžadovala podmienky 
jej vyhotovenia vo forme verejnonotárskej listiny7. Až keď manželia nevyu-
žili možnosť upraviť si svoje majetkové vzťahy zmluvne, nastupoval zákonný 
majetkový režim, ktorý sa však odlišoval v závislosti od pôvodnej stavovskej 
príslušnosti manželov. V zásade platilo, že zákonným subsidiárnym systémom 
pre úpravu manželských majetkových vzťahov v manželstvách bývalých šľach-
ticov a tzv. honoraciorov8 bol systém oddelených majetkov. Vychádzalo sa 
tu totiž z predpokladu, že v ich manželstvách bol hlavným nadobúdateľom aké-
hokoľvek majetku manžel; manželka len vtedy, ak by dokázala, že majetok na-
dobudla ona. U ostatných občanov, ktorí sa neživili duševnou, ale manuálnou, 
fyzickou prácou, predajom vlastnej pracovnej sily (továrenskí robotníci, reme-
selníci v dielňach, drobní živnostníci a pod.), sa naopak vychádzalo z predpokla-
du, že obaja manželia sa o nadobudnutie majetku pričinili spoločne, spoločnou 
prácou, a že tak manžel, ako i manželka mali značný podiel na majetku nado-
budnutom počas manželstva. Tu preto platil systém tzv. koakvizície, ktorý 

7 K  právnym úkonom manželov a  k  ich formálnym náležitostiam pozri bližšie napr. FAJNOR, 
Vladimír –  ZÁTURECKÝ, Adolf: Nástin súkromného práva platného na Slovensku a  Podkarpatskej 
Rusi. III. vydanie pôvodného diela. Šamorín: Heuréka, 1998. s. 432 a nasl.

8 Okruh honoraciorov nebol v  súdnej praxi úplne jednoznačný. Pôvodne to boli nešľachtici, 
ktorých spôsob obživy bol podobný ako u  šľachty –  živili sa psychickou, nie fyzickou prácou. 
Snažili sa prispôsobiť svoj spôsob života šľachte, t.j. manželka nepracovala a  rodinu živil iba 
muž z výsledkov svojej duševnej práce. Ich snahou bolo získať i obdobné privilégiá, aké ešte stále 
náležali „bývalej“ šľachte, čo v oblasti manželského majetkového práva značilo režim oddelených 
majetkov. Súdna prax postupne prestala za honoraciorov považovať všetkých nešľachticov 
spĺňajúcich	vyššie	uvedenú	podmienku	(napr.	nižší	úradníci,	poštoví	úradníci,	učitelia	ľudových	
škôl a pod.), a ich okruh obmedzila na úradníkov s vysokoškolským vzdelaním, advokátov, lekárov, 
lekárnikov, vedeckých pracovníkov, akademických umelcov. Aj u  týchto však prestala platiť 
zásada oddelených majetkov, ak sa preukázalo, že ich majetok bol nadobudnutý nie duševnou,  
ale manuálnou prácou. 

možno zjednodušene charakterizovať ako majetkové spoločenstvo s účinkami 
až pri zániku manželstva. Tento negatívny jav – zachovávanie rozdielov vyplý-
vajúcich zo stavovskej príslušnosti dôsledne odstránila až Ústava 9. mája 1948. 
Dňom účinnosti ústavy, t.j. od 9. júna 1948 stratili platnosť všetky dovtedajšie 
predpisy odporujúce ustanoveniam ústavy a zásadám ľudovodemokratického 
zriadenia. Dôsledná občianska rovnosť9 mala za následok zánik i  zvláštneho 
práva bývalých šľachticov a tzv. honoraciorov v rovine ich majetkovoprávnych 
pomerov v manželstve. Po dlhodobo zaužívanom prelínaní sa parafernálneho 
a koakvizičného systému sa koakvizičný systém stal na Slovensku jediným, vý-
lučným zákonným systémom majetkového manželského práva, platným pre 
každého občana bez rozdielu.

V československom práve tak na základe uvedených skutočností nastala 
v oblasti úpravy manželských majetkových pomerov zaujímavá právna situácia. 
V jednej časti územia platil ako zákonný systém systém oddelených majetkov 
(Čechy, Morava a Sliezsko), v druhej časti platil systém koakvizície (Sloven-
sko, Podkarpatská Rus). Považujeme za dôležité zdôrazniť, že oba tieto systémy 
boli zákonnými systémami dispozitívnymi, t.j. platili len vtedy, ak si manželia 
svoje majetkové vzťahy neupravili zmluvne inak. Situáciu komplikoval aj fakt, 
že kým na území Čiech, Moravy a  Sliezska bola právna úprava majetkových 
vzťahov medzi manželmi relatívne komplexná, na Slovensku a Podkarpatskej 
Rusi bola takpovediac roztrieštená v množstve noriem, ktoré mali jednak ešte 
uhorský pôvod a jednak boli prevažne obyčajovej povahy. Normy sa tak prejavo-
vali predovšetkým v praxi súdov, zhmotnené boli v množstve súdnych rozhod-
nutí, čo u bežného obyvateľstva výrazne komplikovalo znalosť a prehľadnosť 
systému tunajšieho manželského majetkového práva. Navyše, stále platné čes-
koslovenské manželské, resp. rodinné právo pochádzalo ešte z obdobia, ktoré 
bolo po roku 1948 kritizované pre uprednostňovanie súkromnovlastníckych 
vzťahov, triednu nerovnosť i nerovnosť pohlaví. Toto právo akoby fixovalo ro-
dinné vzťahy, v ktorých sa odrážali vplyvy už prežitých, prekonaných predstáv 
a  rodinnoprávnych inštitútov. Všeobecne sa uznávala potreba nahradiť tieto 
prežité normy novými, ktoré by zodpovedali prenikavým zmenám v hospodár-
skom i politickom zriadení ľudovo demokratického štátu.10 

9 Ustanovenie § 1 ods. 1 ústavy: „Všichni občané jsou si před zákonem rovni.“ Ustanovenie § 1 ods. 
2: „Muži a ženy mají stejné postavení v rodině i ve společnosti a stejný přístup ke vzdělání i ke všem 
povoláním, úřadům a hodnostem.“

10 NEUMAN, Alois: Nový právní řád v lidové demokracii. II. doplnené vydanie. Praha: Orbis, 1952. s. 85.
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3 VÝCHODISKÁ NOVÉHO INŠTITÚTU MANŽELSKÉHO 
MAJETKOVÉHO PRÁVA

Jednou z noriem, ktoré mali byť súčasťou prebudovania základných čas-
tí právneho poriadku v  ľudovodemokratickej Československej republike, bol  
zákon č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve zo dňa 7. decembra 1949. Tento 
kódex rodinného práva nadobudol účinnosť dňa 1. januára 1950. Bol to prvý 
výsledok kodifikačných prác v rámci tzv. právnickej dvojročnice. Východiskom 
a vzorom pre obsahovú stránku tohto nového kódexu bolo sovietske právo spo-
lu s právom ostatných, najmä slovanských ľudovodemokratických štátov.11 Aby 
sa negovalo minulostné vnímanie rodinných vzťahov ako vzťahov založených 
na majetkovoprávnom podklade, bola podľa vzoru ZSSR úprava rodinných 
vzťahov vyčlenená do osobitného zákona. Zákonom č. 265/1949 Zb. o rodin-
nom práve sa tak rodinné právo stalo samostatným odvetvím práva.12 Opod-
statnenosť takéhoto chápania a vyčlenenia rodinnoprávnych vzťahov zo širších 
vzťahov občiansko-právnych vychádzala predovšetkým z podstaty spoločnosti 
smerujúcej k socializmu. Želaným sa mal stať stav, kedy majetkové vzťahy ne-
budú základom rodiny. Majetkové vzťahy viac nemali byť vzťahmi panujúcimi 
nad vzťahmi osobnými. Osobné vzťahy sa mali stať prvotnými, pričom tieto by 
len následne determinovali majetkové vzťahy v rodine.13 Navyše, i skutočnosť, 
že ZoRP bol prvým kódexom prijatým v ľudovodemokratickom Českosloven-
sku v  rámci právnickej dvojročnice vôbec, symbolicky zodpovedala vydarenej 
snahe nasledovať sovietsky vzor, keďže i tam úplne prvým kódexom zákonov  
 
 

11 Schválený rámcový plán, vypracovaný prof. Dr. Turečkem, k  přebudování základních částí 
našeho právního řádu v  průběhu 2 let –  odsouhlasen ministrem spravedlnosti Dr. Čepičkou, 
Praha 23.3.1948. Zdroj: Státní ústřední archiv Praha, Archiv ÚV KSČ, fond č. 100/1 Generální 
sekretariát ÚV KSČ, Sekretariát Právnické komise. Situační zprávy právnické komise při ÚV KSČ 
z období 1945 – 1951, zv. 70, arch. j. 545.

12 „... netvoří již součást práva občanského, jak je tomu v  kapitalistických státech, kde právní úprava 
rodinných vztahů se řídí soukromovlastnickými zájmy buržoasie, nýbrž tvoří zvláštní oblast, v  níž je 
zdůrazněna nová funkce rodinných vztahů, oproštěných od majetkovoprávních zájmů a  sloužících 
výstavbě socialistické společnosti.“. PATSCHOVÁ, Zdenka: Ideové zásady nového čs. rodinného 
práva. Článek pro Biuletin Čechoslovackogo prava. Zdroj: Archiv ústavu dějin ÚV KSČ, fond 
č. 29, Právnická komise ÚV KSČ 1945 – 1955, IX. Ministerstvo spravedlnosti, Studijní materiály 
Studijního oddelení odboru pro urychlenou kodifikaci práva –  Studijní materiály k  otázkam 
rodinného a manželského práva, arch.j. 265, list č. 5.

13 MOSNÝ, Peter: Zákon o  rodine –  prvý československý kódex. In Velké kodifikace II.- sborník 
příspěvků z  mezinárodní konference, konané v  Praze ve dnech 5.-8. září 1988. Praha: Univerzita 
Karlova, 1989. s. 246.

po roku 1917 bol Kódex zákonov o aktoch občianskeho stavu, práve manžel-
skom, rodinnom a poručenskom z roku 1918.14

Nové „socialistické“ chápanie manželstva a rodiny sa jasne odrazilo v úpra-
ve majetkových pomerov manželov. Základným inštitútom upravujúcim majet-
kové pomery medzi manželmi sa stalo tzv. zákonné majetkové spoločenstvo  
(ďalej len ZMS). Bol to nový inštitút, už svojim názvom snažiaci sa zreteľne 
vyjadrovať podstatu majetkovo-právnych pomerov medzi manželmi. ZMS vy-
chádzalo zo zásady, že majetok, ktorý manželom náležal pred sobášom, zo-
stával naďalej ich oddeleným, samostatným majetkom i  počas manželstva, 
avšak o majetku nadobudnutom počas trvania manželstva platilo, že na ňom 
mali zásluhu obaja manželia rovnako. Táto stručne načrtnutá podstata ZMS 
dávala najavo podobnosť s  „ľudovým“ právnym inštitútom platným do účin-
nosti ZoRP na Slovensku – s koakvizíciou. Táto podobnosť ZMS s koakvizíciou 
bola neraz zdôrazňovaná vo význame „prepracovanejšej“ úpravy tohto inšti-
tútu.15 Každopádne, zavedením ZMS preto nastali oveľa zásadnejšie zmeny 
práve pre občanov žijúcich na území Čiech, Moravy a Sliezska. Na Slovensku 
bolo ZMS pre množstvo čŕt podobných so známou a zaužívanou koakvizíciou  
prijímané oveľa ľahšie.

Keďže aj z názvu nového inštitútu vyplýva, že išlo o majetkové spoločen-
stvo zákonné, bolo to spoločenstvo založené kogentne zákonom, ako jasný vý-
raz rovnoprávneho postavenia oboch manželov. Nová úprava tak jednoznačne 
upustila od pôvodne dispozitívnej povahy. Zákon čiastočne dával manželom 
aj možnosť upraviť si svoje majetkové pomery na základe dohody odlišne, no 
ani v prípade prípustných modifikácií nemohli manželia zo svojich vzájomných 
vzťahov pôsobenie zákonného inštitútu ZMS vylúčiť. Kogentná povaha ZMS 
tak pripúšťala zmluvnú úpravu len v určitom smere a do určitej miery. I napriek 
jasnej kogentnej povahe ZMS sa vďaka možnosti zákonom prípustných modifi-
kácií v právnej vede neraz objavili názory, že je tu umožňované akési zmluvné 
majetkové spoločenstvo16. Domnievame sa, že tento názor nemožno podporiť, 

14 „A  dnes v  Sovietskom zväze platný Kódex zákonov o  manželstve, rodine a  opatrovníctve prijatý na 
3. schôdzi XII. Zasadania Ústredného všeruského výkonného výboru z 19. februára 1926 bol všetkým 
ľudovým demokraciám vzorom k  usporiadaniu manželských a  rodinných pomerov v  období ich cesty 
k socializmu.“ PATSCHOVÁ, Zdenka: Rodinné právo. Podmínky vzniku a charakteristika nového 
zákona o  právu rodinném. Zdroj: Státní ústřední archiv v  Praze, Archiv ÚV KSČ, fond č.  29: 
Právnická komise ÚV KSČ (1945 – 1955), archivní jednotka č. 265: Studijní materiály k rodinnému 
a manželskému právu. č.listu: 11.

15 LACLAVÍKOVÁ, Miriam: Formovanie úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi (od vzniku 
uhorského štátu do prvej československej kodifikácie rodinného práva). Bratislava: VEDA, vydavateľstvo 
SAV, 2010. s. 290.

16 Bližšie pozri: KRÁĽ, Štefan: Majetkové spoločenstvo manželov. In Právny obzor č. 1, 1950. s. 8. 
Obdobne z prejavu poslanca dr. Štefánika, predneseného dňa 7. decembra 1949 k Správe výboru 
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nakoľko výraz „zmluvné majetkové spoločenstvo“ celkom presne nezodpovedal 
právnemu stavu17. Zákonné majetkové spoločenstvo bolo kogentne stanovené 
pre všetky manželstvá a zmluvná voľnosť bola obmedzená len na úzky výpočet 
odchýliek prípustných zákonom v zmysle § 29 ZoRP.

Inštitút ZMS bol do ZoRP zakotvený podľa vzoru sovietskeho rodinného 
práva18. Bol novodobou právnou vedou popri zásade dôslednej rovnoprávnosti 
muža a ženy považovaný za absolútny prejav pokroku na poli manželského prá-
va.19 Toto majetkové spoločenstvo, vlastné s účinnosťou od 1.1.1950 každému 
manželstvu priamo ex lege, vyvstalo z dôsledného prevedenia ústavou zakot-
venej zásady rovnoprávnosti pohlaví v rodine, teda aj pokiaľ išlo o majetkovo 
právne pomery medzi manželmi. 

Je nutné spomenúť, že spoločenským účelom manželstva v ľudovodemo-
kratickom štáte bolo vytvorenie kvalitatívne nových vzťahov medzi mužom 
a ženou, vzťahov oslobodených od majetkovoprávnych motívov pripisovaných 
manželstvám z prekonaného „buržoázneho“ či kapitalistického obdobia. V novej  

ústavno-právneho k vládnemu návrhu zákona (tisk 378) o práve rodinnom (tisk 382): „Nový zákon 
dáva možnosť manželom, aby svoje majetkovo-právne pomery upravili smluvne inak, t.j. dáva možnosť 
tzv. smluvného spoločenstva majetkového, a tu manželia sa môžu dohodnúť, že všetok ich majetok bez 
ohľadu na to, kedy a akým spôsobom bol nadobudnutý, bude spoločným majetkom oboch; alebo môžu po-
mer podielov na spoločnom majetku upraviť inak, než zákon stanoví, ba dokonca môžu zákonné spoločen-
stvo majetkové vyhradiť až ku dňu zániku manželstva. Toto posledné je vlastne čo do podstaty totožné 
s našou inštitúciou koakvizície, t.j. že spoločný majetok je len to, čo tu zostáva ako spoločný majetok pri 
zániku manželstva.“ Zdroj: Digitální knihovna/ NS RČS 1948 – 1954 – stenoprotokoly/ 37. schů-
ze/ středa 7. prosince 1949. Dostupné na: http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/037schuz/
s037006.htm [cit. 2014 – 06 – 07].

17 Porovnaj BLAŽKE, Jaromír: Majetkové právo manželské. Praha: Orbis (Edice Nový právní řád), 
1953. s. 50.

18 Pozri napr. VIKTORY, Nora: Sovietske rodinné právo a starostlivosť sovietskeho štátu o matku, 
dieťa a rodinu. In Právny obzor č. 2, 1952, s.131. Bližšie pozri tiež: BLAŽKE, Jaromír: Majetkové 
právo manželské. Praha: Orbis (Edice Nový právní řád), 1953. s. 37 – 39. Na podporu tohto tvrdenia 
možno uviesť i vyjadrenie poslanca NZ RČS dr. Štefánika v  jeho prejave dňa 7. decembra 1949 
k Správe výboru ústavno-právneho k vládnemu návrhu zákona (tisk 378) o práve rodinnom (tisk 
382): „Pri uzákonení tejto ustanovizne slúžilo nám za vzor právo v Sovietskom zväze, najmä formulácia 
Ruského kódexu, podľa ktorého všetok majetok, ktorý manželia nadobudli za trvania manželstva, platí za 
spolunadobudnutý.“ Zdroj: Digitální knihovna/ NS RČS 1948 – 1954 – stenoprotokoly/ 37. schůze/ 
středa 7. prosince 1949. Dostupné na: http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/037schuz/
s037006.htm [cit. 2014 – 06 – 07].

19 „Institut zákonného společenství majetkového je vedle zásady důsledné rovnoprávnosti muže a  ženy, 
jejímž je materiálním doplňkem, jednou z  nejvýznamnějších pokrokových vymožeností socialistického 
práva manželského.“ Komentář k Zákonu o právu rodinném. Praha: Orbis (vydal Právnický ústav 
Ministerstva spravedlnosti), 1954. s. 90.

spoločnosti už nemalo manželstvo spočívať na dôležitosti majetkového zabez-
pečenia, nemalo už slúžiť inštitútu súkromného vlastníctva a  zabezpečovať 
akési „nadprávo“ mužom20 ako hlavám rodiny po stránke osobnej i majetkovej. 
Manželstvo malo stáť na vzťahoch rýdzo osobných, neovplyvnených ohľadmi 
na majetok.21 Prirodzene, právne pomery manželské a  rodinné majú vždy aj 
svoju majetkovú stránku, avšak v  tomto vývojovom období sa striktne trva-
lo na tom, že má ísť o pomery odlišné od pomerov čisto majetkovoprávnych. 
V záujme definitívneho odstránenia právnych vplyvov z minulosti sa striktne 
odmietalo, aby majetkové vzťahy boli pre manželstvo určujúce. Na práva a po-
vinnosti vyplývajúce z manželských a rodinných pomerov však možno s odstu-
pom času v daných súvislostiach nahliadať ako na želané, alebo „želane“ smero-
vané k tomu, aby začali byť vnímané ako prevažne osobného charakteru, kde by 
majetkový moment bol druhoradý. Majetkové pomery mali zastávať až druhé 
miesto dôležitosti, mali byť len určitým prirodzeným doplnkom z hľadiska po-
treby tiež hospodárskeho fungovania manželstva a rodiny. To sa napokon pre-
javilo i v právnej úprave majetkových vzťahov manželov22. 

4 ZÁKONNÉ MAJETKOVÉ SPOLOČENSTVO  
– JEHO ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

Pri analýze ZMS upraveného v  ZoRP celkovo ôsmymi paragrafmi  
(§§22 –  29) sa stretneme s  pojmami samostatný majetok manželov, získaný 
majetok a majetok spoločný obom manželom. Až v poradí tretí uvedený pojem 
de facto vyjadruje podstatu zákonného majetkového spoločenstva. 

20 Tamtiež, s. 90.

21 „Ve shodě s rodící se morálkou nastupující socialistické společnosti vidí stát v manželství a rodině vhodnou 
formu, jak uspořádat osobní a rodinné vztahy lidí nikoli na podkladě majetkovém, nýbrž na podkladě 
vzájemné citové náklonnosti a vytvořit tak zdravou základnu pro úspěšnou výchovu dětí jako budoucích 
občanů nové, vyšší formy státu.“ Z prejavu poslankyne a zároveň spravodajkyne ústavnoprávneho 
výboru dr. Patschovej, predneseného dňa 7. decembra 1949 k Správe výboru ústavno-právneho 
k vládnemu návrhu zákona (tisk 378) o práve rodinnom (tisk 382). Zdroj: Digitální knihovna/ NS 
RČS 1948 – 1954 – stenoprotokoly/ 37. schůze/ středa 7. prosince 1949. Dostupné na: http://
www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/037schuz/s037001.htm [cit. 2014 – 06 – 07].

22 „... nejsou v právní úpravě podřízeny majetkovým poměrům vztahy osobní, nýbrž naopak právní úprava 
majetkových poměrů manželských je podřízena a slouží osobním právům a povinnostem manželů a dává 
výraz novému pojetí manželství, vyjádřenému v preambulu k zákonu o novém právu rodinném, 
pojetí životního společenství manželů, manželství jako sociální instituce.“ BLAŽKE, Jaromír: 
Majetkové právo manželské. Praha: Orbis (Edice Nový právní řád), 1953. s. 21.

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/037schuz/s037006.htm
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/037schuz/s037006.htm
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/037schuz/s037006.htm
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/037schuz/s037006.htm
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/037schuz/s037006.htm
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/037schuz/s037006.htm
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Samostatným majetkom každého manžela bol ten majetok, ktorý 
každý z  manželov nadobudol ešte pred uzavretím manželstva, čiže si ho už 
do manželstva priniesol ako výlučne svoj majetok. To, čo už každý z manže-
lov nadobudol po uzatvorení manželstva kedykoľvek v jeho priebehu – okrem 
majetku získaného dedením alebo darovaním, ako aj okrem majetku slúžia-
cemu výslovne jeho osobným potrebám alebo výkonu jeho povolania – sa už 
považovalo za jeho získaný majetok. No a  zákonné majetkové spoločenstvo 
(t.j. majetok spoločný obom manželom) bolo tvorené zo získaných majetkov  
obidvoch manželov.

Možno teda vidieť, že status samostatného majetku mali okrem vecí pri-
nesených do manželstva pri jeho vzniku aj ďalšie, už počas manželstva nado-
budnuté veci. Za samostatný sa považoval majetok, ktorý manžel osobne zdedil 
alebo získal darom od kohokoľvek (teda aj darovaním od druhého manžela); 
majetkové predmety, ktoré slúžili výlučne osobným potrebám manžela (napr. 
šatstvo, obuv) alebo výkonu jeho povolania (napr. nástroje robotníka, hudobný 
nástroj profesionálneho hudobníka a pod.) a to bez ohľadu na to, kedy a z akého 
majetku boli nadobudnuté23. Samostatný majetok si spravoval každý manžel 
sám, úplne nezávisle na druhom manželovi. Takýto majetok sa nepodriaďoval 
režimu vlastníctva, požívania či správy druhého manžela, ako to bolo v pred-
chádzajúcej právnej úprave (napr. ohľadne vena či obvenenia a pod.) V tom sa 
odrážalo dôsledné prevedenie zásady rovnosti muža a ženy, nikto sa nikomu 
nepodriaďoval, ohľadne svojho samostatného majetku ostával každý z manže-
lov samostatným nezávislým subjektom práva.

Všetky ostatné veci, ktoré nespadali pod uvedenú charakteristiku sa-
mostatného majetku niektorého z  manželov, a  ktoré nadobudol ktorýkoľvek 
z manželov v dobe trvania manželstva, tvorili majetok získaný. Pri získaných 
majetkoch oboch manželov platilo, že súborne, spojením získaného majetku 
manžela a získaného majetku manželky išlo o majetok obom manželom spo-
ločný. Teda takto definovaný majetok tvoril a predstavoval vlastné majetko-
vé spoločenstvo stanovené priamo zákonom, preto s prívlastkom zákonné. 
Zákon pri ňom uplatňoval zásadu, že na nadobudnutí majetku počas trvania 
manželstva mali spravidla zásluhu obaja manželia. A to dokonca i vtedy, keď 
len jeden z manželov bol zárobkovo činný, pričom druhý ani samostatnú zá-
robkovú činnosť nevyvíjal, ani sa zárobkovej činnosti druhého manžela priamo 

23 Navodená situácia vychádza z  toho, že takéto predmety mohli byť nadobudnuté nielen zo 
samostatného majetku manžela, ale veľmi často práve zo spoločného majetku patriaceho do 
zákonného majetkového spoločenstva. V takom prípade sa potom pri delení ZMS musel daný fakt 
vziať do úvahy a bolo potrebné nahradiť to, čo z majetku patriaceho do ZMS bolo vynaložené na 
takéto majetkové predmety (pozri § 27 ZoRP).

nezúčastnil a zaoberal sa len starostlivosťou o domácnosť alebo výchovu detí. 
Uplatňovanie takejto zásady zreteľne dokazuje, ako právo reagovalo na sociálne 
javy v spoločnosti. U žien rovnosť právna (formálna) mohla byť plne uplatne-
ná až po dosiahnutí rovnosti hospodárskej (materiálnej)24. Podľa štatistík sa 
začiatkom 50 – tych rokov 20.storočia približne až 70% vydatých žien staralo 
výlučne o domácnosť a deti.25 Nebol ešte vybudovaný systém zariadení (jasle, 
materské škôlky), ktorý by umožnil ženám zaradiť sa do pracovného procesu pri 
adekvátnom zastúpení ich starostlivosti o domácnosť. To všetko si spoločnosť 
uvedomovala a  snažila sa to postupne dosiahnuť. Do času, keď sa toto malo 
hospodársky dosiahnuť, chcel zákonodarca aspoň čiastočne pokryť daný ne-
dostatok prostredníctvom ustanovenia ZMS, v rámci ktorého jasne zhodnoco-
val i prácu žien ako prácu pre spoločnosť významnú a nepochybne dôležitú.26 
Manželstvo totiž vždy bolo (a prirodzene dodnes je) špecifickým vzťahom, kde 
nemožno každú zásluhu merať majetkovými hodnotami. Zákon o  rodinnom 
práve preto vychádzal z presvedčenia, že aj keď tu nebola aktívna spoluúčasť 
druhého manžela na získaní majetku, predsa len starostlivosť o  domácnosť 
resp. o výchovu detí, ktorej sa výlučne venoval druhý manžel, vytvorila pre zá-
robkovo činného manžela vhodnú podporu a predpoklady k získaniu majetku, 
pretože z neho „sňala“ bremeno spojené so starostlivosťou o domácnosť. Tento 
predpoklad rovnakej zásluhy obidvoch manželov tak mal zásadne charakter ne-
vyvrátiteľnej domnienky, že spoločný majetok nadobudli manželia spoločnými 
silami a v rovnakej miere.27

Uvedená domnienka mala význam aj pre otázku spravovania spoločné-
ho majetku. Keďže sa malo zato, že v ZMS išlo o majetok nadobudnutý zá-
sluhou oboch manželov rovnako, mohol tiež každý z  manželov samostatne, 
bez špeciálneho súhlasu či poverenia od druhého manžela vykonávať ohľadne 
spoločného majetku obvyklú správu28. Ak by však išlo o  konanie presahujú-
ce rámec obvyklej správy, vyžadoval sa súhlas druhého manžela (§23 ZoRP). 

24 „Úplné právní osvobození ženy není možné bez jejího osvobození hospodářského od závislosti na muži... 
Teprve žena, která se vymaní z pout domácí dřiny a nalezne své společenské uplatnění v produktivní práci 
pro společnost, může být plně rovnoprávná.“ BLAŽKE, Jaromír: Ideové zásady nového rodinného 
práva. In Právník, č. 1, 1950. s. 11.

25 Tamtiež, s. 11.

26 Tamtiež, s. 11.

27 „Zákon tedy sleduje jednak vývojovou tendenci, jednak se vyrovnává s dnešním stavem, ruší doměnku 
o mužově nabývání a stanoví o majetku v manželství získaném nevývratnou doměnku, že tento majetek 
byl získán společným přičiněním obou manželů, ať přímým nebo nepřímým.“ Tamtiež, s. 11.

28 Tu treba zdôrazniť, že nešlo v žiadnom prípade o vzájomné zastupovacie právo medzi manželmi 
podľa § 20 ZoRP !
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Cieľom tohto ustanovenia bolo zamedziť jednostrannému voľnému nakladaniu 
majetkom patriacim do ZMS v záujme ochrany spoločných záujmov obidvoch 
manželov. Čo však spadalo pod „obvyklú“ správu, nebolo v zákone bližšie špe-
cifikované. Ako uvádzala dôvodová správa k §23 ZoRP, pojem obvyklej správy 
majetku osnova výslovne neriešila, lebo to „nepovažovala za nutné“ so zrete-
ľom na to, že išlo o pojem „v praxi v celku jasný a podliehajúci ešte vývoju.“29 
Pri posudzovaní otázky, či išlo o správu obvyklú alebo už presahujúcu rámec ob-
vyklosti sa malo vychádzať z určenia predmetného majetku resp. cieľa, akému 
slúžil, a potom z toho, akým spôsobom sa s takýmto majetkom za normálnych 
pomerov obvykle nakladalo. Spravidla tam, kde išlo o  bežnú údržbu, drobné 
opravy alebo zmeny na majetku prinášajúce úžitky, jednalo sa o obvyklú sprá-
vu. Tam, kde ale spravovanie danej veci vyžadovalo vysoké finančné zaťaženie 
alebo kde dochádzalo k skracovaniu majetkovej podstaty, bol rámec obvyklos-
ti prirodzene prekročený a takéto konanie vyžadovalo súhlasný postoj oboch 
manželov spoločne.30 

Ustanovenie §-u 24 ZoRP umožňovalo veriteľovi jedného z  manželov, 
bez ohľadu na to, či jeho pohľadávka vznikla ešte pred uzavretím dlžníkovho 
manželstva alebo až v priebehu tohto manželstva, aby sa uspokojil aj z majetku 
patriaceho do ZMS, teda aj z majetku získaného druhým manželom. Opäť – ne-
malo tu ísť o akúsi zákonom určenú spoluzodpovednosť za dlžnícky záväzok 
manžela v tom zmysle, že by veriteľ mohol viesť exekúciu priamo na druhého 
manžela. Ochrana veriteľa však vyžadovala, aby vôbec mohol viesť exekúciu na 
dlžníka žijúceho v manželstve, ktorého samostatný majetok na pokrytie dlhu 
nepostačoval, pričom jeho získaný majetok spadal do ZMS manželov. Skrátka, 
veriteľ jedného manžela mal mať právo domáhať sa uspokojenia svojej pohľa-
dávky jednak z celého majetku manžela-dlžníka, t.j. ako z majetku samostat-
ného, tak z majetku ním získaného, a  jednak zo získaného majetku druhého 
manžela. Inak by pohľadávky veriteľov ostávali prakticky nedobytné.31 

 
S ohľadom na rozmanitosť manželstiev, resp. osobných i  ekonomických 

vzťahov medzi manželmi, ponechával ZoRP manželom i  napriek kogentnej 
úprave ZMS určitú platformu, kde mali manželia – samozrejme len v prísnych 
intenciách zákona – danú možnosť „nastaviť“ či upraviť si inštitút majetkového 

29 Z dôvodovej správy k vládnemu návrhu zákona (tisk 378) o práve rodinnom. Zvláštna časť, k §23. 
Zdroj: Digitální knihovna/ NS RČS 1948 – 1954 – tisky – tisk č. 382. Dostupné na: http://www.
psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0378_03.htm [cit. 2014 – 06 – 07].

30 Pozri Komentář k Zákonu o právu rodinném. Praha: Orbis (vydal Právnický ústav Ministerstva 
spravedlnosti), 1954. s. 94.

31 Tamtiež, s. 95.

spoločenstva pre svoj osobitný pomer tak, aby čo najviac zodpovedal ich pred-
stavám. Malo tu ísť o  akýsi kompromis medzi potrebami alebo predstavami 
manželov a zákonnou úpravou majetkových manželských vzťahov. Zákonodar-
covia si totiž plne uvedomovali, že manželské vzťahy a potreby budú rozma-
nité. Vyplývali predsa z rozmanitosti triednych pomerov v spoločnosti, ktorá 
ešte len nastupovala cestu k socializmu32. Preto bola manželom daná priamo zo 
zákona možnosť aspoň čiastočne sa dohodnúť na úprave svojich majetkových 
pomerov odchylne od zákonnej úpravy. Ako sme už uviedli vyššie, dispozícia 
manželov mohla spočívať jedine v modifikáciách ZMS len tam, kde to zákon 
výslovne pripúšťal. Zmluvná úprava sa mohla dotýkať jedine zákonom dovo-
lených odchýlok, ktoré boli v § 29 vypočítané taxatívne: k úprave ZMS mohlo 
dochádzať výlučne čo do jeho rozsahu, správy alebo do začiatku jeho účinnosti, 
vyhradenej až ku dňu zániku manželstva. Manželia svojou dohodou nemohli 
zrušiť samotnú podstatu majetkového spoločenstva, majetkové spoločenstvo 
nemohli úplne vylúčiť! Zmysel ustanovení o ZMS nesmel byť zmarený, inak by 
sa dohovor priečil zákonu a tým by strácal platnosť v zmysle § 36 Občianskeho 
zákonníka33. Manželským dohovorom nebolo prípustné meniť ani podiely na 
zákonnom majetkovom spoločenstve, nakoľko rovnaký (t.j. polovičný) podiel 
bol taktiež kogentne ustanovený v ZoRP (§26 ods.2). Akékoľvek zmluvné úpra-
vy podielov by sa tak opäť priečili zákonu a  neboli by platné. Úprava správy 
ZMS bola z prípustných modifikácií najslobodnejšia. Zvláštnosťou bolo, že pri 
dohodnutej správe spoločného majetku nemusela byť rešpektovaná zásada rov-
nosti manželov34. Manželia si tu mohli výkon správy upraviť absolútne podľa 
svojich vlastných potrieb, akokoľvek, či už prenesením výkonu správy na jed-
ného z nich, oboch alebo dokonca aj na tretiu osobu. Treťou a poslednou mož-
nosťou modifikácie ZMS prípustnou podľa §-u 29 ZoRP, bola možnosť vyhra-
diť si majetkové spoločenstvo až ku dňu zániku manželstva. Kogentnosť 
ZMS so sebou prinášala fakt, že ZMS priamo ex lege vznikalo ako automatická 
súčasť každého manželstva uzatvoreného od 1.1.1950. Manželskou dohodou 
však bolo možné posunúť účinky ZMS, a to presne na deň zániku manželstva35.  

32 Tamtiež, s. 104.

33 Z. č. 141/1950 Zb. Občiansky zákonník. § 36 ods.1: „Neplatný je právny úkon, ktorý sa prieči zákonu 
alebo všeobecnému záujmu.“

34 BLAŽKE, Jaromír: Majetkové právo manželské. Praha: Orbis (Edice Nový právní řád), 1953. s. 52.

35 Porovnaj s  komentárom k  §29 ZoRP, kde sa objavil takýto názor: „Zřejmě lze také vyhradit 
společenství i  k  bližšímu datu (minus in maiore continetur), na př. ke dni dokončení studií, vojenské 
služby, návratu z  ciziny a  pod.“ (Komentář k  Zákonu o  právu rodinném. Praha: Orbis (vydal 
Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti), 1954.  s.105). O  tomto názore však možno mať 
pochybnosti, nakoľko ZoPR v § 29 ods.1, v tretej vete uvádzal: „Rovnako môžu zákonné majetkové 

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0378_03.htm
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0378_03.htm
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Znamenalo to, že manželia so svojimi majetkami získanými počas trvania 
manželstva mohli nakladať každý úplne samostatne a účinok ZMS sa potom 
prejavoval až v  momente zániku manželstva tým, že za spoločný majetok sa 
považovala len tá majetková hodnota, ktorá v čase zániku manželstva prevyšo-
vala hodnotu oboch pôvodných, v čase uzavierania manželstva vykazovaných 
samostatných majetkov. V  prípade takejto zmluvnej modifikácie ZMS sa tu 
potom prejavili dve z minulosti dobre známe, na seba nadväzujúce manželské 
majetkové zásady: bola to počas manželstva až do jeho zániku pretrvávajúca 
zásada oddelených majetkov manželov (pôvodný parafernálny systém), no mo-
mentom zániku manželstva nastupovala zásada majetkového spoločenstva pre 
prípad zániku manželstva (koakvizičný systém). Práve táto modifikácia ZMS 
tak vykazovala najväčšiu podobnosť s bývalou koakvizíciou platnou do účinnos-
ti nového ZoRP na území Slovenska. 

Účinky zákonného majetkového spoločenstva začínali (ak si manželia do-
hovorom nevyhradili jeho vznik až ku dňu zániku manželstva) vždy uzavretím 
manželstva a končili zásadne dňom zániku manželstva, čiže smrťou jedného 
z manželov, alebo vyhlásením manžela za mŕtveho, alebo rozvodom. Výni-
močne však účinky ZMS mohli pominúť i  skôr, počas existencie manželstva, 
a to a) na základe súdneho rozhodnutia, o ktoré mohol zo závažných príčin po-
žiadať niektorý z manželov (§ 25 ods.1 ZoRP); b) priamo ex lege – ak bol niekto-
rý z manželov pozbavený svojprávnosti (§ 25, ods. 2 ZoRP). Na žiadosť jed-
ného z manželov mohol súd zrušiť ZMS len zo závažných príčin. Úlohou súdu 
teda bolo vždy dôkladne zvážiť všetky okolnosti konkrétneho prípadu, zvážiť 
a preskúmať žiadateľom uvádzané príčiny a prijať kladné alebo zamietavé (ar-
gumentum §25 „súd môže“) rozhodnutie tak, aby bola predovšetkým chránená 
rodina a  manželstvo36 a  aby zároveň bolo naplnené výchovné poslanie súdu. 
Za závažné príčiny sa spravidla považovali tie, pri ktorých jeden z manželov už 
nemal žiadnu alebo takmer žiadnu účasť na nadobúdaní majetku, resp. tam, 
kde už nefigurovala z povahy a účelu manželstva vyplývajúca rovnaká zásluha 
oboch manželov na spoločnom majetku. Napríklad mohlo ísť o záhaľčivý život 

spoločenstvo vyhradiť až ku dňu zániku manželstva.“ Nijaká iná možnosť tu neprichádzala do 
úvahy. Nijaký iný priestor pre voľbu odlišného data spojeného so začiatkom účinkov ZMS tu 
zákon neposkytoval. Extenzívny výklad by pravdepodobne v  praxi prinášal mnoho problémov, 
manželom by mohol evokovať predstavu, že svoje ZMS si môžu vyhradiť k ľubovoľnému dátumu 
či k ľubovoľnej životnej situácii a do ich majetkových vzťahov navzájom. Najmä vo vzťahu k tretím 
osobám by tak boli vnášané značné nejasnosti. Zákon teda v § 29 výslovne a striktne ustanovil 
výnimku, ktorá extenzívny výklad nepripúšťala. ZMS bolo možné vyhradiť jedine ku dňu zániku 
manželstva. Bližšie pozri tiež: RADVANOVÁ, Senta: Recense nového komentáře k zákonu o právu 
rodinném. In Právník, 1955, s. 443.

36 §10 ods.1 Ústavy 9. mája 1948.

či márnotratnosť druhého manžela, tým ohrozovanie uspokojovania potrieb 
rodiny, alebo aj faktické prerušenie manželského spolužitia37. Závažnými prí-
činami však neboli dlhotrvajúca choroba manžela alebo jeho nezavinená ne-
schopnosť pracovať, nakoľko to by sa priečilo povahe manželstva ako trvalého 
životného spoločenstva manželov v časoch „priaznivých i nepriaznivých“. Pria-
mo zo zákona, t.j. bez zvláštneho súdneho rozhodnutia zanikalo ZMS pozbave-
ním svojprávnosti u ktoréhokoľvek z manželov. Pre takýto zánik ZMS bolo ire-
levantné, či išlo len o čiastočné alebo úplné pozbavenie svojprávnosti. Povaha 
tejto príčiny zániku ZMS bola v oboch prípadoch taká, že zakladala dôvod, pre 
ktorý nebolo možné trvať na ďalšom zachovaní majetkového spoločenstva.38 
Zákonné majetkové spoločenstvo, ktoré zaniklo následkom súdneho výroku 
o pozbavení svojprávnosti sa znovu obnovovalo, ak súd pozbavenie svojpráv-
nosti neskôr zrušil.

Majetkové spoločenstvo zaniknuté smrťou jedného z manželov, alebo na 
základe súdneho rozhodnutia podľa §25 ods.1 ZoRP, ako aj zaniknuté pozbave-
ním svojprávnosti jedného manžela sa delilo rovnakým dielom medzi oboch 
manželov (resp. medzi manžela a dedičov druhého manžela). Podiely pri roz-
delení ZMS nesmeli byť nerovné. Jednak to kogentne predpisoval § 26 ods. 2 
ZoRP, a ďalej v týchto uvedených prípadoch platila nevyvrátiteľná domnienka, 
že spoločný majetok manželia nadobudli spoločnými silami v rovnakej miere. 
Preto tento majetok mal byť medzi manželov rozdelený na dve rovnaké čas-
ti.39 Výnimkou, kedy podiely manželov na majetku patriacom do ZMS ne-
museli byť rovnaké nastávala v  prípade zániku manželstva rozvodom, 
ako i  v  prípade, že manželstvo bolo vyhlásené za neplatné. Určujúcim 
faktorom pre nerovnosť pomeru podielov bola vtedy vina na rozvode, v  prí-
pade neplatnosti manželstva nedobromyseľnosť pri uzatváraní manželstva. 
Kritériom pre určenie veľkosti podielov potom bola miera pričinenia každého 
z manželov na nadobúdaní spoločného majetku. V podstate platilo, že ak man-
želstvo zaniklo rozvodom, nevyvrátiteľná domnienka o rovnakom nadobúdaní 
spoločného majetku manželmi pomocou ich spoločných síl a spoločných zásluh 

37 Z judikatúry: „Okolnosť, že manželia spolu dlhšiu dobu nežijú, môže byť závažnou príčinou, pre ktorú 
možno zákonné majetkové spoločenstvo zrušiť.“ Kraj.s. Nitra 5 Ok 49/51. Obdobne: „Oddělené žití 
manželů může být závažnou příčinou zrušení zákonného majetkového společenství mezi manžely, 
nasvědčují-li konkretní okolnosti, za kterých došlo k oddělenému žití, že k obnově manželského soužití 
více nedojde.“ Nejv.s. Cz I 305/51.

38 Z dôvodovej správy k vládnemu návrhu zákona (tisk 378) o práve rodinnom. Zvláštna časť, k §25. 
Zdroj: Digitální knihovna/ NS RČS 1948 – 1954 – tisky – tisk č. 382. Dostupné na: http://www.
psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0378_03.htm [cit. 2014 – 06 – 07].

39 KRÁĽ, Štefan: Majetkové spoločenstvo manželov. In Právny obzor č. 1, 1950. s. 10.

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0378_03.htm
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(čo viedlo i k  rovnosti ich podielov na spoločnom majetku) sa menila na do-
mnienku vyvrátiteľnú, čo znamenalo možnosť vyvrátiť účasť vinného manžela 
na nadobúdaní spoločného majetku40. V  prípade rozvodu mohol byť na žia-
dosť nevinného manžela pomer podielov upravený inak, t.j. podľa toho, do akej 
miery sa ten-ktorý manžel pričinil o nadobudnutie spoločného majetku. Vinný 
manžel tak mohol dostať podiel menší než polovicu, dokonca mu mohol byť 
jeho nárok na podiel zo ZMS aj úplne odňatý, ak sa preukázalo, že sa o nado-
budnutie spoločného majetku vôbec nepričinil. V prípade, že na rozvode niesli 
vinu obaja manželia, súd na žiadosť ktoréhokoľvek z nich upravil ich podiely 
tak, aby pomer podielov zodpovedal tomu, ako sa o nadobudnutie spoločného 
majetku pričinili. Pri určovaní miery pričinenia sa prihliadalo i na to, či sa nie-
ktorý z manželov osobne staral o deti a o spoločnú domácnosť. Takto nastavená 
právna úprava mala prinášať spravodlivý postih aj prostredníctvom majetkovej 
sankcie tomu manželovi, ktorý zavinil rozvod. I v tomto smere malo ZMS slúžiť 
k posilneniu a upevneniu stability rodiny.41

5 HODNOTIACE POZNÁMKY 

Kogentnou povahou ZMS sa sledoval spoločenský zámer, aby v ľudovej de-
mokracii, zriadení na ceste k socializmu boli vzťahy medzi manželmi postavené 
na kvalitatívne inú úroveň, aby manželstvá boli oprostené od majetkovopráv-
nych motívov, ktoré boli vytýkané minulosti. Úprava majetkových vzťahov me-
dzi manželmi mala byť podriadená jedinému účelu – budovaniu socialistickej 
spoločnosti, kde manželstvo a rodina tvorili jej spoločenský základ. Majetkové 
spoločenstvo manželov tu malo vznikať automaticky v  každom manželstve, 
priamo zo zákona, bez možnosti ho zmluvne vylúčiť. Majetkové spoločenstvo 
akoby malo znamenať či evokovať v  prvom rade zabezpečenie manželstva, 
rodiny, celku, až následne vlastných individuálnych hospodárskych záujmov. 
Zakotvením ZMS bolo potrebné učiniť zadosť tiež rovnosti žien (ich starost-
livosť o domácnosť a výchovu detí mala byť ekvivalentom zárobkovej činnos-
ti manžela), čím sa malo eliminovať akési dovtedajšie „nadprávo“ mužov ako 
súkromných vlastníkov rodinného majetku. Ďalej sa touto úpravou manžel-
ských majetkových pomerov sledovalo, aby majetkové vzťahy v manželstve boli 
podriadené vzťahom osobným, aby tak bol daný výraz novému poňatiu man-
želstva, vyjadrenému v  preambule ZoRP, poňatiu manželstva ako životného 

40 Výrok o  vine či nevine každého z  manželov bol obligatórnou náležitosťou rozsudku  
o rozvode manželstva. 

41 BLAŽKE, Jaromír: Majetkové právo manželské. Praha: Orbis (Edice Nový právní řád), 1953. s. 54.

spoločenstva manželov, manželstva ako sociálnej inštitúcie42. To všetko malo 
zodpovedať jednak mravným, ako aj politickým a sociálnym zásadám nového 
spoločenského zriadenia a ústavnej zásade rovnosti žien a mužov.43 

Inštitút ZMS bol spolu so zásadou rovnoprávnosti pohlaví (za ktorej mate-
riálny doplnok bol považovaný) pokladaný za jednu z najvýznamnejších pokro-
kových vymožeností socialistického manželského práva.44 Vychádzal z dosiah-
nutého stupňa spoločenských vzťahov, nadväznosti na „ľudový“ právny inštitút 
koakvizície z obyčajového práva platného na Slovensku, a, v neposlednom rade, 
zo vzoru a  skúseností daných zákonodarným vývojom sovietskeho rodinné-
ho práva. Tu sa napríklad prax sovietskych súdov odrazila v stanovení okruhu 
majetku, ktorý sa nezapočítaval do spolunadobudnutého majetku manželov 
(okrem vecí získaných dedičstvom a  darom išlo o  predmety slúžiace osobnej 
potrebe a výkonu povolania) alebo tiež v rovnosti podielov manželov na tom-
to spoločnom majetku.45 Taktiež podľa odporúčania sovietskej právnej vedy sa 
za spoločný majetok manželov mal považovať všetok majetok nadobudnutý 
manželmi v dobe trvania manželstva46, bez ohľadu na to, či manželia žili určitý 
čas oddelene47. Pri ZMS sa mohol spolunadobudnutý majetok rozdeliť medzi 
manželov i počas manželského zväzku, či už zo závažných príčin na žiadosť kto-
réhokoľvek z manželov, alebo keď ZMS zanikalo automaticky ex lege. V tomto 
smere úprava ZMS umožňovala pružnejšie reagovať na vzniknuté životné si-
tuácie a  v  prípade negatívnych dôsledkov, ktoré mohli tieto priniesť, chrániť 
záujmy nielen každého z manželov, ale i rodiny nimi založenej. Inštitút ZMS 
sa do istej miery svojim nastavením snažil chrániť manželstvá pred rozvodom.  

42 „V socialistickém právu naopak je majetkové společenství manželů založeno kogentně zákonem, je 
výrazem rodvnoprávného postavení ženy; jeho funkcí není napomáhat kapitálové akumulaci, nýbrž 
upevňovat socialistickou rodinu jako kolektiv pracujících, základ socialistické společnosti.“ BLAŽKE, 
Jaromír: Majetkové právo manželské. Praha: Orbis (Edice Nový právní řád), 1953. s. 29.

43 Poznámky k osnově zákoníku rodinného práva. Zdroj: Státní ústřední archiv v Praze, Archiv ÚV 
KSČ, fond 100/24 Klement Gottwald, arch.j. č.940, zv. 61, s. 41.

44 Komentář k  Zákonu o  právu rodinném. Praha: Orbis (vydal Právnický ústav Ministerstva 
spravedlnosti), 1954. s. 90. Tiež STEINER, Ján: Koakvizícia a zákonné majetkové spoločenstvo 
(Príspevok k  vymedzeniu intertemporálnej účinnosti oboch ustanovizní). In Právny obzor  
č. 8, 1952. s. 760.

45 VIKTORY, Nora: Sovietske rodinné právo a starostlivosť sovietskeho štátu o matku, dieťa a rodinu. 
In Právny obzor č. 2, 1952, s.131.

46 Tamtiež, s. 131.

47 „Náš zákon o rodinnom práve spojuje vznik a jestvovanie zákonného majetkového spoločenstva s faktom 
trvania manželstva bez ohľadu na to, či manželia žijú spoločne alebo oddelene.“ STEINER, Ján: 
Koakvizícia a  zákonné majetkové spoločenstvo (Príspevok k  vymedzeniu intertemporálnej 
účinnosti oboch ustanovizní). In Právny obzor č. 8, 1952. s. 759.
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Rozhodnutie o vine na rozvode malo pre vinného manžela majetkovo-právne 
dôsledky. V zmysle § 28 ZoRP mal súd právo upraviť podiel vinného manžela 
(prípadne oboch vinných manželov) na spolunadobudnutom majetku tak, aby 
pomer podielov zodpovedal tomu, ako sa kto z  nich pričinil o  nadobudnutie 
spoločného majetku, pričom súd bral zreteľ na to, či sa niektorý z  manželov 
osobne staral o deti a domácnosť.48

6 ZÁVER

Ak by sme na základe uvedených zhrňujúcich faktov a argumentov chceli 
zhodnotiť právnu úpravu ZMS podľa ZoRP z roku 1949, dalo by sa uvažovať tak, 
že zakotvenie tohto inštitútu v novom kódexe malo predstavovať jeden z pro-
striedkov majúcich napomáhať uskutočneniu určitej spoločenskej vízie, vízie 
o uskutočnení socializmu. Ustanovenia zákona upravujúce ZMS boli nastavené 
v záujme dosiahnutia želaného stavu kogentne, pričom táto kogentnosť bola 
vyargumentovaná zásadami rodinného práva, predovšetkým potrebou „oslo-
bodiť“ celý mravný základ a spoločenský význam manželstva a  rodiny od ich 
viazanosti na majetok. V porovnaní s minulosťou tu bola vízia nového poňatia 
osobných vzťahov medzi ľuďmi a tá mala mať svoje korene v celej prestavbe spo-
ločenského zriadenia. Domnievam sa, že normy upravujúce ZMS niesli známky 
propagácie, so značnou dávkou vízie určitého ideálu, zatiaľ empiricky neovere-
ného na „vlastnej koži“, ale s dôverou prevzatého z práva sovietskeho. Právo sa 
prostredníctvom novej právnej úpravy dostávalo do roviny akéhosi imperatívu, 
nové právo malo pôsobiť ako určitý normatívny a regulatívny systém, nastavený 
programovo – v duchu „tak by to malo byť“ alebo skôr „tak by sme chceli, aby to 
bolo“. Zákonodarcovia pristúpili k zatlačeniu významu súkromného vlastníctva 
pre manželstvo s úmyslom či vo viere dosiahnuť zmenu myslenia. Dôležité bolo 
nekompromisne odmietnuť všetko, čo spoločnosť spájalo s kapitalizmom a jeho 
súkromnovlastníckymi princípmi. Tak aj úprava právnych pomerov manželov 
a  rodiny začala vychádzať resp. zodpovedať vôli a  ideálu pracujúceho ľudu49. 
Jeho manželstvá vraj v minulosti boli najmenej ovplyvnené majetkovými po-

48 „Právo súdu znížiť resp. upraviť podiel manžela na spoločnom majetku pri rozvode, za podmienok §28, 
bolo prijaté ako spravodlivá modifikácia našej koakvizície.“ VIKTORY, Nora: Vítame ľudový zákon 
o rodinnom práve. In Právny obzor č. 1, 1950. s. 6.

49 „Základom pre riešenie všetkých otázok ľudského spolužitia sa stali práve potreby a záujmy tých, ktorí 
v kapitalizme nemali nič, iba svoju pracovnú silu, teraz ale sa stali pánmi všetkého národného bohatstva, 
lebo ho vytvorili svojou prácou. Vôli a ideálu pracujúceho človeka odpovedá preto tiež úprava právnych 
pomerov manželov a rodiny, obsažená v zákonníku rodinného práva...“ VIKTORY, Nora: Vítame ľudový 
zákon o rodinnom práve. In Právny obzor č. 1, 1950. s. 5.

mermi, pre jeho manželstvá mohli byť vždy určujúce len pomery osobné. A tak 
sa „pracujúci ľud“ stal akýmsi idolom, považovaným za „nositeľa novej, vyššej 
formy manželstva“.50 Spôsob úpravy manželských majetkových záležitostí, ako 
sa doposiaľ vývojovo modifikoval a osvedčil u tejto vrstvy obyvateľstva bol na-
pokon nosným, resp. oporným pre novú zákonnú úpravu. Nové normy mali byť 
pragmatické, účelové či teleologické, ktoré mali za vtedajšej spoločenskej situá-
cie priniesť manželstvu a rodine do budúcna novú perspektívu.

50 „Nelze nevzpomenout, že nositelem této nové vyšší formy manželství stala se již za kapitalismu dělnická 
třída. Základem manželských a rodinných svazků dělnické třídy nebyly nikdy soukromovlastnické vztahy 
a rodinný majetek...“ Z prejavu poslankyne a zároveň spravodajkyne ústavnoprávneho výboru dr. 
Patschovej, predneseného dňa 7. decembra 1949 k Správe výboru ústavno-právneho k vládnemu 
návrhu zákona (tisk 378) o práve rodinnom (tisk 382). Zdroj: Digitální knihovna/ NS RČS 1948 
– 1954 – stenoprotokoly/ 37. schůze/ středa 7. prosince 1949. Dostupné na: http://www.psp.cz/
eknih/1948ns/stenprot/037schuz/s037001.htm [cit. 2014 – 06 – 07].

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/037schuz/s037006.htm
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/037schuz/s037006.htm
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NARIADENIE Č. 33/1945 SB. N. SNR 
O POTRESTANÍ FAŠISTICKÝCH ZLOČINCOV, 
OKUPANTOV, ZRADCOV A KOLABORANTOV 

A O ZRIADENÍ ĽUDOVÉHO SÚDNICTVA1

Ján Štefanica

Abstrakt: Predkladaný príspevok ma za úlohu v  skratke predstaviť čitateľo-
vi základný vývoj problematiky prípravy a  prijatia retribučného nariadenia 
Slovenskej národnej rady. V tomto období muselo aj medzinárodné právo ne-
vyhnutne a v krátkom čase po sebe zareagovať na druhý celosvetový vojnový 
konflikt, poznamenaný zločinmi proti ľudskosti a vojnovou agresiou. V prípade 
Slovenska bolo okrem potrestania fašistických zločincov, okupantov a zradcov 
úlohou aj potrestanie tých osôb, ktoré svojimi skutkami prispievali k potlače-
niu Slovenského národného povstania. Zameriavame sa na dominantné otázky 
právnej úpravy retribučného nariadenia Slovenskej národnej rady, jeho prípra-
vy, prijatia a  následnej novelizácie. Dôraz bol kladený  aj na vybrané aspekty 
porovnania retribučného nariadenia platného na Slovensku voči retribučné-
mu dekrétu prezidenta Československej republiky platnému na území Čiech,  
Moravy a Sliezska. 

Abstract: The essay develops an essential issue of preparation and adoption of 
retribution Decree of the Slovak National Council no. 33/1945. During this pe-
riod, international law has responded to the crimes of the second global conflict 
in the 20th century. The war was marked by crimes against humanity and war 
aggression. In Slovakia was important to punished fascist, traitors and invad-
ers. To punish those who contributed their works to suppress the Slovak Na-
tional Uprising. Dominant issues of Retribution Decree of the Slovak National 
Council were preparation, adoption and the amendment of prepared drafts of 
Decree. The dualism between the decree of the President of the Czechoslovak 
Republic and Regulation of the Slovak National Council was specific thing for 
retribution in postwar Czechoslovakia. Emphasis was placed on selected as-
pects of the comparison against Slovak Retribution Decree and the President 
of the Czechoslovak Republic in force in the territory of Bohemia, Moravia and 
Silesia. Despite the shortcomings, which resulted from the hectic post-war situ-

1 Tento príspevok bol spracovaný v rámci projektu Kontinuita a diskontinuita práva na Slovensku 
v  20. storočí a  jej vplyv na právny poriadok SR, ktorý bol podporený Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja, APVV-0607-10.

ation, retribution courts punish lot of traitors, members of the Nazi organiza-
tions and collaborators with the regime.

1 PRÍPRAVA A PRIJATIE NARIADENIA SNR Č. 33/1945 SB.

Pri príprave nariadenia Slovenskej národnej rady č. 33/1945 Sb. sa vychá-
dzalo z  požiadavky potrestania zločincov za ich skutky vo vojnovom období, 
obzvlášť počas protifašistického povstania na Slovensku. Zákonodarcovia stá-
li pred zložitou úlohou a  to najmä vzhľadom na absenciu aktuálnej trestno-
právnej úpravy. Dovtedajšia právna prax sa v medzinárodnom meradle stretla 
s  problematikou podobného charakteru už po ukončení prvej svetovej vojny 
a potrestanie jej vinníkov i páchateľov zločinov bolo nedostatočné2. Po skon-
čení druhého svetového konfliktu sa stalo predmetom retribúcií potrestanie 
veľkého okruhu známych osôb a členov zločineckých organizácií za vojnové zlo-
činy, to všetko bolo potrebné naplniť v pomerne krátkom časovom intervale. 
Na území Slovenska tak došlo k podstatnému rozdielu v rozsahu, spôsobe a na-
koniec aj samotnom účele trestnej represie oproti štandardnej situácii typickej 
pre mierové časy. 

Po oslobodení Slovenska nebola naša zákonodarná moc bezprostredne 
pripravená prijať mimoriadne opatrenia súvisiace s ľudovým súdnictvom. V pr-
vom kroku bolo nevyhnutné vytvoriť legislatívnu komisiu, ktorej prioritnou 
úlohou sa stalo vypracovanie návrhu retribučnej normy adekvátnej lokálnym 
pomerom. Komisiu vymenoval vtedajší povereník spravodlivosti Ivan Štefánik 
dňa 22. februára 1945.3 Ivan Štefánik v  nej presadzoval názor, že Slovenská 

2 Dohodové mocnosti vypracovali zoznam vojnových zločincov, ktorý obsahoval približne 900 
mien, väčšinou nemeckej národnosti. V medzinárodnom trestnom procese mali byť súdené aj také 
významné osoby ako nemecký cisár Wilhelm II., ríšsky kancelár Bethmann Hollweg, veľkoadmirál 
Tirpitz, admirál Scheer, poľný maršal Hindenburg a  generál Ludendorff. Holandská vláda však 
poskytla v roku 1920 bývalému nemeckému cisárovi Wilhelmovi II. azyl, odmietala ho vydať a nikdy 
proti nemu nebol zahájený súdny proces. Aj napriek proklamovanej spolupráci weimarskej vlády, 
tá neustále vznášala v otázke potrestania energické protesty. Tým sa jej podarilo najskôr oddialiť 
vydanie zločincov a potom dokonca znížiť počet mien na zozname na štyridsaťpäť. Nakoniec sa 
zo  45 ľudí dostalo pred súd iba 12 osôb. Proces sa napriek komplikáciám skutočne konal a  to 
v termíne od 23. mája do 16. júla 1921 pred ríšskym súdom v Lipsku. Avšak v šiestich prípadoch 
skončil oslobodzujúcim rozsudkom, z odsúdených dostali štyria trest niekoľko mesiacov a dvaja 
po 4 roky väzenia. Ani jeden z nich si však svoj trest neodpykal. Porov.: SCHABAS, W.: Genocide in 
International Law: The Crimes of Crimes, Cambridge University Press, 2000 s. 19 – 20.

3 Legislatívna komisia pre prípravu retribučnej normy sa skladala zo zástupcov právnickej profesie, 
ktorými boli Slavomír Takáč, Igor Daxner a  Ivan Štefánik. Členmi komisie boli aj zástupcovia 
politických strán, zástupcom Komunistickej strany Slovenska, ktorým bol Ján Púll a zástupcom 
reprezentujúcim Demokratickú stranu bol Ivan Pietor. 
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národná rada (ďalej SNR) by mohla odhlasovať ako svoju vlastnú normu re-
tribučný dekrét podpísaný prezidentom Benešom v  Londýne, postavený na 
princípe právnej kontinuity vrátane kontinuity trestných noriem. Retribučný 
dekrét prezidenta republiky sa opieral o zákon na ochranu republiky č. 50/1923 
Sb., ktorý postihoval aj akýkoľvek druh kolaborantstva s nepriateľom. Z odbor-
ného hľadiska sa problematickým stalo nariadenie č. 1/1944 Sb. n. SNR, ktoré 
recipovalo zákony vojnovej Slovenskej republiky neodporujúce demokratickým 
hodnotám. Zákon na ochranu Slovenskej republiky č. 320/1940 Sl. z. bol jed-
ným z nich a zrušil platnosť predchádzajúceho zákona na ochranu republiky. 
Práve jeho recepcia znemožnila aplikovanie zákona č. 50/1923 Sb. a tým pádom 
SNR nemohla prevziať retribučný dekrét, ktorý bol postavený aj na stanovisku 
právnej kontinuity Československej republiky.4 Názorové rozdiely týkajúce sa 
uplatnenia princípu retroaktivity retribučnej normy sa v práci osobitnej komi-
sie prejavovali už od začiatku. Ďalšie problémy sa týkali aj otázok optimálneho 
zastúpenia právnikov a laikov v senátoch ľudových súdov, či samotného využí-
vania obhajcov pri dokazovaní viny svojho klienta.5

Predsedníctvo SNR sa na zasadaní dňa 21. marca 1945 uznieslo, že na-
riadenie SNR o  ľudových súdoch bude vydané v blízkom časovom horizonte. 
Avšak, aj napriek všeobecnému konsenzu, dochádzalo k  ďalším prieťahom 
spôsobujúcim odklad prijatia retribučného nariadenia. Zápisnice z  prejedná-
vania návrhov v predsedníctve Slovenskej národnej rady majú lakonický tón. 
Zápis z 28. marca 1945 hovorí: „Pán Friš prečítal svoj návrh osnovy nariadenia 
o ľudových súdoch. Uznesenie: Návrh treba čiastočne prepracovať. Musí sa k nemu 
hlavne vyjadriť Povereníctvo spravodlivosti.“6 Na plenárnom zasadnutí SNR dňa 
21. apríla 1945 bola prerokovaná otázka ľudového súdnictva. Aj keď sa spomí-
nala potreba širokej účasti sudcov z ľudu, predstavitelia Demokratickej strany 
zastávali názor, že pre objektivitu retribučných súdov bude nevyhnutné, aby 
predsedovia, zástupcovia a žalobcovia pochádzali z radov profesionálov, sudcov 
z povolania. Vzhľadom na ďalšiu vznesenú požiadavku, aby sa česká i sloven-
ská retribúcia riadili rovnakými zásadami, časť rečníkov opakovane požadovala, 
aby SNR odhlasovala za svoju vlastnú normu priamo retribučný dekrét prezi-
denta republiky.7

4 RAŠLA, A.: Ľudové súdy v  Československu po 2. svetovej vojne ako forma mimoriadneho 
súdnictva. Bratislava 1969, s. 59

5 Predstavitelia Demokratickej strany nesúhlasili s tým, aby obhajcovia pri ľudových súdoch boli 
aktívne činní aj pri zisťovaní viny svojho klienta. Podľa ich názoru by to znamenalo “návrat 
k  stredovekej inkvizícii“. Porov.: FEIERABEND, L.: Pod vládou národní fronty. Washington, 
1968, s. 44.

6 KLIMEŠ, M.: Cesta ke květnu. 2. diel. Praha: Nakladateľstvo ČSAV, 1965, s. 602 – 603.

7 Demokrat, 26. 4. 1945, roč. 1, č. 24, s. 2. 

Na rokovaní predsedníctva vlády dňa 28. apríla 1945 v Košiciach sa ho-
vorilo najmä o retribučných nariadeniach.8 Podpredseda vlády Klement Gott-
wald zdôraznil potrebu vydania nariadenia SNR, ktoré však bude nadčasovejšie 
ako londýnsky dekrét a bude tvoriť podklad pre úpravu londýnskeho dekrétu 
v českých krajinách. Ján Ursíny však požadoval, aby najskôr došlo k preroko-
vaniu podstatných rozdielov oboch predpisov a následne by Slovenská národ-
ná rada finálne posúdila, či bude vhodnejšie vydať svoje vlastné nariadenie, 
alebo priamo odsúhlasí dekrét celoštátnej pôsobnosti. Problémom zo strany 
niektorých českých členov vlády sa však stala samotná formulácia slovenského 
návrhu. Vtedajší minister spravodlivosti Jaroslav Stránsky sa obával, že štyli-
zácia slovenského návrhu dovolí vinníkom zbaviť sa trestu, prostredníctvom 
odvolania sa na absenciu zlého úmyslu v  ich konaniach. Oproti takto formu-
lovanému návrhu mal byť problém, na základe londýnskych intencií, riešený 
tým spôsobom, že rozhodovanie o  odňatí politických práv previnilcovi, bude 
patriť výlučne súdu. Z pohľadu legislatívnej praxe pokladal Jaroslav Stránsky 
za nezvyčajné, ak by mal sám zákon priamo označovať konkrétne osoby previ-
nilcov. Na druhej strane sa však dotkol charakteru retribúcie, ktorú považoval 
za politickú matériu, ktorú je potrebné vtesnať do formy zákona.9 Podľa jeho 
názoru „...je to zákon, ktorý sa právnikovi prieči, ale ide o  vec, ktorá sa musí vy-
konať a  je žiadúce, aby to uskutočnil podľa možnosti najmenší počet sudcov a  aby 
procesy boli krátke a  rýchle.“10 Takýto postoj však zbytočne evokoval myšlien-
ku, že ľudové súdy sú súdmi stanného charakteru, ktorých hlavným cieľom 
je len promptné potrestanie previnilcov. Vzhľadom na problematickosť otáz-
ky retribúcií, odborná právnická verejnosť očakávala prípustnosť opravných 

8 Opatrenia voči organizáciám a osobám kolaborujúcim počas druhej svetovej vojny s nacistami sa 
na našom území realizovali predovšetkým prostredníctvom týchto nariadení SNR:
•	 Nariadenie	 Predsedníctva	 SNR	 č.  4/1945	 Sb.	 nar.	 SNR	 z  27.	 februára	 1945	 o  konfiškovaní	

a  urýchlenom rozdelení poľnohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov 
a nepriateľov slovenského národa,

•	 Nariadenie	č. 33/1945	Sb.	nar.	SNR	zo	dňa	15.mája	1945	o potrestaní	fašistických	zločincov,	
okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva,

•	 Nariadenie	č. 50/1945	Sb.	nar.	SNR	z 5.	júna	1945	o národnej	správe,
•	 Nariadenie	č. 51/1945	Sb.	nar.	SNR	z 25.	mája	1945	o rozpustení	a zakladaní	spolkov,
•	 Nariadenie	č. 64/1946	Sb.	nar.	SNR	zo	14.	mája	1946,	ktorým	sa	mení	nariadenie	o konfiškovaní	

a  urýchlenom rozdelení poľnohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov 
a nepriateľov slovenského národa,

•	 Nariadenie	č. 89/1947	Sb.	nar.	SNR	z 19.	decembra	1947,	ktorým	sa	menia	a doplňujú	niektoré	
ustanovenia.

9 JECH, K., KAPLAN, K.: Dekrety prezidenta republiky 1940 –  1945. Dokumenty I. Brno 
1995, s. 250 – 253.

10 Tamtiež, s. 253
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prostriedkov proti rozhodnutiam súdu i obžaloby. Dobové diskusie sa zaobe-
rali prevenciou pred omylmi prostredníctvom kompetencie korigovať zjavné 
omyly pri hlasovaní, patriacej predsedovi súdu, týkali sa dôsledkov, plynú-
cich z väčšinového, či jednomyseľného uznesenia a najmä otázky, či by v ob-
zvlášť ťažkých prípadoch malo byť prezidentovi republiky dané právo udeliť  
odsúdenému milosť. 

Napriek hlasom, ktoré požadovali uskutočnenie retribúcií ihneď po oslobo-
dení východných častí Slovenska,11 došlo ku konkrétnym prípravám slovenskej 
retribučnej normy až po oslobodení celého územia a vyriešení naliehavejších 
otázok povojnovej spoločnosti.12 Neskoré kreovanie ľudových súdov a neodsú-
denie ani jedného zradcu či kolaboranta počas prvej polovice roku 1945 sa malo 
nepriaznivo odraziť na celom priebehu národnej očisty a demokratizácie spoloč-
nosti, čo sa odrážalo aj v náladách časti slovenskej spoločnosti. Denník Pravda, 
tlačový orgán Komunistickej strany Slovenska (KSS), uverejnil dňa 28. apríla 
1945 príspevok pod názvom „Strach pred prechmatmi ľudu“ v ktorom sa písalo: 
„Povedzme si otvorene, že sa preberáme trochu neskoro k súdeniu a trestaniu fašistov, 
kolaborantov a zradcov. Veľa drahocenného času sme premárnili. Zameškali sme prá-
ve najvhodnejší čas – chvíle bezprostredne po oslobodení jednotlivých našich krajov 
– aby sme zúčtovali s vinníkmi nášho národného nešťastia a očistili od nich verejný ži-
vot. Veľa zla sme si tým spôsobili. Teraz sme dospeli aspoň tak ďaleko, že sa v SNR de-
batovalo o národných a ľudových súdoch a že na konečnom formulovaní dohody osnovy 
o nich už pracuje osobitná komisia. Treba si len žiadať, aby komisia pracovala rýchlo 
a predložila osnovu na schválenie čím skôr ...“13 Na druhej strane, istý časový odstup 
od bezprostredného skončenia vojny bol žiadúci, najmä v záujme zachovania  
objektivity a profesionality.

11 MASKAĽ, R.: Ľudové súdnictvo na Slovensku po 2. svetovej vojne a proces s nilašmi na Okresnom 
ľudovom súde v Košiciach., Človek a  spoločnosť, Roč. 9, č. 1 (2006), http://www.saske.sk/cas/
archiv/1-2006/ [14. 2. 2014] 

12 Na podnety verejnosti reagoval povereník vnútra Gustáv Husák v denníku Pravda: „Vyskytli sa 
najmä ťažkosti pri vypracovaní návrhu o  ľudových súdoch. Hoci sa po rýchlejšom postupe v  otázke 
ľudových súdov volalo už v Košiciach, myslelo sa na niektorých miestach na zákon na ochranu republiky 
a na formálno-právnu stránku celej veci, na druhej strane boli u niektorých činiteľov z ľudových súdov 
príliš veľké obavy, čím návrh a jeho riešenie prechádzalo z komisie do komisie, celá vec sa preťahovala 
a odsunovala. Na niektorých miestach nebolo pochopenie preto, že ľudové súdy sú u nás zásadne niečo 
nového a pristupovalo sa k riešeniu celej veci doteraz dosť nerozhodne.“ In Pravda, 15. 5. 1945, roč. 2, 
č. 68 , s. 1.

13 Pravda, 28. 4. 1945, roč. 2, č. 50, s. 2. 

Návrhom znenia retribučného nariadenia sa zaoberalo dňa 13. mája 1945 
aj zasadanie predsedníctva Ústredného výboru KSS.14 Znenie textu upravil 
Gustáv Husák na základe pripomienok predsedníctva ÚV KSS.

SNR na svojom plenárnom zasadnutí, dňa 15. mája 1945, rokovala o finál-
nom znení retribučnej normy. Členovia zotrvali na stanovisku, že zradcov a ko-
laborantov budú stíhať len slovenské orgány a len na základe nariadenia ktoré 
prijme Slovenská národná rada. Povereník spravodlivosti Ivan Štefánik v roz-
prave zdôraznil, že snahou povojnovej slovenskej „vlády“ bude súdiť všetkých 
zradcov a  kolaborantov prísne, ale spravodlivo, pričom rozhodovanie o  vine 
a treste pre previnilcov bude patriť celému národu, ktorý najviac pocítil násled-
ky nacistického režimu. Zdržanie pri procese schvaľovania nariadenia, osprave-
dlňoval dodatočnými pripomienkami a návrhmi oboch politických strán. Pove-
reník vnútra Gustáv Husák zdôvodnil potrebu prijatia takejto normy zločinmi 
nacistov a kolaborantov a nevyhnutnú potrebu vyrovnania sa s nimi. Ako druhý 
motív vydania nariadenia bola identifikovaná potreba národnej očisty, ktorá sa 
mala týkať nielen politického, ale aj verejného, kultúrneho a hospodárskeho ži-
vota. Rizikom mala byť, podľa Gustáva Husáka, vtedajšia tendencia niektorých 
národných výborov pristupovať k  činom zradcov a  kolaborantov zhovievavo. 
Člen SNR za Komunistickú stranu Slovenska Ondrej Klokoč, zdôrazňoval po-
trebu dôkladnej očisty národa od tých, ktorí vyhlásili vojnu ZSSR a po vojne 
zase zastávali svoje miesta v  štátnej správe. Stanislav Belluš zastupujúci De-
mokratickú stranu (DS), vo svojom vystúpení upozornil, že zásada rozhodujú-
cej účasti sudcov – laikov v činnosti ľudového súdnictva bola síce správna, ale 
iba vtedy, pokiaľ bol tento element reprezentovaný osobami, sledujúcimi čisto 
vecný záujem morálnej očisty národa. Podľa jeho slov by každý iný záujem ne-
vyhnutne priviedol zmarenie tých výsledkov, ktoré národ od ľudového súdnic-
tva očakával. Podľa ďalšieho člena SNR za Demokratickú stranu, Jána Beharku, 
mali by byť ľudové súdy skúšobným kameňom mravnej a politickej vyspelosti. 

14 Správa zo zasadnutia informovala o  priebehu: „Vyčerpávajúca diskusia bola prevedená o  osnove 
nariadenia o Národnom súde a ľudových súdoch, ktorá mala byť prijatá na plenárnom zasadnutí SNR 
v dňoch 15. a 16. mája 1945. Pri tejto príležitosti bolo znovu zdôraznené pevné a neúchylné stanovisko 
KSS v tejto otázke. Nariadenie o Národnom súde a ľudových súdoch musí byť také, aby všetkých vinníkov 
–  od fašistických okupantov a  katov, až po kolaborantov všetkých kalibrov –  stihol spravodlivý trest 
ľudu. Je preto nevyhnutné, aby ľudové súdy bola ozaj ľudové. Na ustanovenie ľudových súdov majú mať 
rozhodujúci vplyv ľudové orgány štátnej moci – miestne a okresné národné výbory – a v ľudových súdoch 
majú mať rozhodujúce slovo zástupcovia ľudu, a  to predovšetkým tí, ktorí sa aktívne zúčastnili na 
národnooslobodzovacom boji a boli vystavení perzekúcii zo strany okupačných orgánov a orgánov 
Slovenského štátu. Nariadenie o ľudových súdoch už svojou formou a štylizáciou nech je jasné, prosté 
a každému občanovi ľahko zrozumiteľné.“ In Pravda, 15. 5. 1945, roč. 2, č. 68, s. 1. 
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V pléne SNR sa ďalej vyjadril, že ak by zlyhali ľudové súdy, zlyhal by aj národ.15 
O komplikovaných okolnostiach a hektickej atmosfére prípravy svedčí neskorší 
list Gustáva Husáka Antonovi Rašlovi, v ktorom uvádza: „...v apríli, keď začali 
fungovať ministerstvá v Košiciach, začali na justícii s prípravou retribučného opat-
renia a za základ vzali londýnsky návrh... paralelne sa začalo s prípravou slovenskej 
normy. Okrem toho bolo už takmer celé Slovensko oslobodené a potreba zákonného 
riešenia naliehavejšia... Urýchlene sa v máji vydala slovenská norma.“16

Plénum Slovenskej národnej rady však nakoniec jednomyseľne schválilo 
návrh retribučnej normy a bola publikovaná ako nariadenie č. 33/1945 Sb. n. 
SNR o  potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a  kolaborantov 
a o zriadení ľudového súdnictva17. Je možné konštatovať, že samo nariadenie 
vykazovalo z hľadiska legislatívnej techniky či trestnoprávnych zásad nedostat-
ky, avšak vo svojej dobe bolo jeho prijatie nevyhnutným, nakoniec bolo aj jed-
ným z prostriedkov realizácie Košického vládneho programu.18 Nariadenie síce 
prihliadalo na retribučný dekrét prezidenta Československej republiky (ďalej aj 
„ČSR“), vo svojej postate však išlo zásadne o právnu normu originálnu, kom-
plexne rešpektujúcu potreby Slovenska v obnovenom štáte.

2 OBSAH NARIADENIA SNR Č. 33/1945 SB.

Nariadenie prinášalo aj nový spôsob vymedzenia skutkových podstát 
trestných činov a zavádzanie súdov s rozhodujúcou účasťou ľudových prísedia-
cich. Na rozdiel od retribučného dekrétu prezidenta republiky, neboli pre ľudové 
súdy určené predpisy stanného práva, ale predpisy urýchleného pokračovania, 
platného na Slovensku, ktoré zároveň zaručovalo dostatočne rýchle prerokova-
nie vecí. Retribučný dekrét prezidenta republiky aplikoval skutkové podstaty 
podľa recipovaného trestného zákona z  roku 1852 a  zákona na ochranu re-
publiky č.  50/1923 Sb., ale v  nariadení SNR boli uvedené skutkové podstaty 
podľa charakteristiky páchateľov. Tí boli rozdelení do nasledujúcich kategórií:  
 

15 O ľudovom súdnictve, Povereníctvo informácií, Bratislava 1945, s. 9 – 18. MASKAĽ, R. Ľudové 
súdnictvo na Slovensku v rokoch 1945 – 1947, dizertačná práca SAV, Banská Bystrica 2008, s.45.

16 RAŠLA, A., ŽABKAY, E.: Proces s Dr. J. Tisom, Bratislava 1990, s. 30.

17 Sb. nariadení SNR, čiastka 7, ročník 1945, s. 42 – 46 

18 „Vláda bude považovať za svoju najzodpovednejšiu úlohu a  za svoju mravnú povinnosť pred českým 
a slovenským národom stíhať a vydať súdu a trestu všetkých vojnových previnilcov, všetkých zradcov, 
všetkých vedomých a  aktívnych pomocníkov nemeckých alebo maďarských utlačovateľov. Túto úlohu 
bude vláda uskutočňovať bez odkladu, bez váhania a  bez zhovievavosti voči komukoľvek.“ Košický 
vládny program, Nakladatelstvo Pravda, Bratislava 1978, s. 103 – 107

fašistickí okupanti, domáci zradcovia, kolaboranti, previnilci fašistického reži-
mu. K tomu bol pridaný aj zločin zrady na povstaní.19 

Samotný pojem „fašistický okupanti“ zahrňoval cudzích štátnych prísluš-
níkov. Išlo o  veliteľov nemeckých oddielov na Slovensku počas Slovenského 
národného povstania, nemeckých vojnových poradcov ústredných úradov Slo-
venskej republiky obvinených z účasti na bojoch proti Červenej armáde, bojoch 
proti povstalcom či partizánom, bojoch pri ktorých sa dopustili vraždy, lúpeže, 
podpaľačstva, vydieračstva. Okupanti sa mali dopustiť trestných činov tým, že 
sa zúčastnili na rozbití Československej republiky a priamo alebo nepriamo bo-
jovali proti jej demokratickému zriadeniu. 

Trestné činy podľa § 1 retribučnej normy sa stíhali na základe § 1 zákona 
na ochranu republiky č. 50/1923 Sb., v ktorom boli uvedené jednotlivé skutko-
vé podstaty úkladov proti Československej republike. Avšak na rozdiel od tohto 
zákona, kde sa za uvedené zločiny trestalo trestom obmedzenia na slobode vo 
výške od 5 až do 20 rokov a za priťažujúcich okolností doživotným trestom, sa 
za zločiny v § 1 retribučnej normy trestalo nekompromisne smrťou páchateľa. 

Podľa § 2 retribučnej normy boli trestne stíhaní najvyšší politickí činite-
lia Slovenskej republiky, ktorí podporovali záujmy cudzích štátov, namierených 
proti ZSSR a spojencom. Tým sa dopustili zločinu rozbitia Československej re-
publiky a  jej demokratického systému. Podľa retribučného nariadenia sa stali 
zradcami slovenského národa, za čo mali byť potrestaní trestom smrti. Kritici 
tejto časti nariadenia sa často odvolávali na povojnovú prísnosť zákonov, ktorá 
podľa nich nebrala ohľad na zložitú situáciu v ktorej sa ocitlo Československo 
po Mníchovskej dohode a Viedenskej arbitráži, kedy o jeho osude rozhodovali 
západné mocnosti a v rámci čo najmenších strát, v záujme prežitia slovenského 
národa bolo potrebné sa prispôsobiť novej geopolitickej situácii. Argumentovali 
aj tým, že niektorí zo zákonodarcov retribučného nariadenia mohli ďakovať za 
svoju záchranu ľudáckym činiteľom, ktorí ich po potlačení povstania nevydali 
do nemeckých rúk. V  individuálnych prípadoch sa však bolo možné stretnúť 
práve so svedectvom v  prospech obžalovaných, ako napríklad svedectvo  
Ladislava Novomeského v prípade Alexandra Macha. 

19 V  paragrafoch 1 až 5 sa hovorilo o  trestnej zodpovednosti fašistických okupantov, zradcov 
a kolaborantov za trestné činy, spáchané počas 2. svetovej vojny. Zatiaľ čo § 1 sa vzťahoval na 
cudzích štátnych príslušníkov, ostatné paragrafy sa týkali československých občanov, ktorí sa 
previnili proti ČSR a slovenskému národu kolaboráciou s nacistickým Nemeckom. Znenia §§ 2 
a 3 sú si dosť podobné, pretože vychádzali z potreby vymenovať jednotlivé zločiny, ktorých sa 
mali dopustiť vojnoví previnilci. Špeciálnym ustanovením bol § 4, ktorý trestne stíhal všetkých 
občanov, ktorí sa previnili proti SNP. § 5 sa vzťahoval na menších previnilcov, ktorí kolaborovali 
s vojnovým režimom v miestnom meradle.
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Na základe § 2 ods. b), c) nariadenia SNR č. 33/1945 Sb. n., bola trestne 
stíhaná účasť príslušníkov slovenskej armády v ťažení proti ZSSR. Nešlo však 
o  kolektívnu zodpovednosť dôstojníkov a  vojakov, ale iba o  tie osoby, ktoré 
svojimi činmi zdehonestovali meno slovenského národa. Za takéto konanie sa 
považovali: lúpež, znásilnenie, vražda, týranie a zabíjanie zajatcov, zlé zaobchá-
dzanie s civilným obyvateľstvom, udávanie miestneho obyvateľstva Nemcom, 
podpaľovanie príbytkov, poprava rukojemníkov. Po skončení účinnosti tohto 
nariadenia však dochádzalo k porušeniam zákona, keďže dochádzalo k stíhaniu 
dôstojníkov slovenskej armády za ich účasť v niektorej z divízií bojujúcich proti 
ZSSR, niektorí z nich boli aj odsúdení. 20 

Trestného činu kolaborácie sa podľa § 321 retribučnej normy sa mohol pá-
chateľ dopustiť na území Slovenskej republiky, alebo na území, ktoré bolo ako 
súčasť bývalej Československej republiky okupované Nemcami, alebo Maďarmi. 
Podľa § 3 ods. b) retribučnej normy mali byť postavení pred súd všetci tí, ktorí 
vykonávali perzekúciu osôb pre ich politickú, rasovú, národnú alebo nábožen-
skú príslušnosť. Toto všeobecne znejúce nariadenie zahŕňalo menej význam-
ných činiteľov režimu vojnovej Slovenskej republiky, ktorí sa aktívne zúčastnili 
na prenasledovaní Židov, komunistov a  iných protifašistických osôb. Za uve-
denú činnosť sa malo trestať trestom na slobode do 30 rokov, za priťažujúcich 
okolností najvyšším trestom.

§ 5 retribučnej normy sa týkal menších previnilcov nacistického režimu, 
ktorí boli v  miestnom meradle propagátormi nacistických ideí a  podporovali 
úsilie Nemecka v boji proti ZSSR a  jeho spojencom, či sa zúčastnili na perze-
kúcii demokraticky zmýšľajúcich občanov. Za tieto zločiny mali byť páchate-
lia potrestaní zadelením do pracovného útvaru najviac do 2 rokov, prípadne 
pozbavením občianskych práv na dobu 2 až 15 rokov, alebo len verejným po-
karhaním. Široké rozpätie trestu straty občianskych práv vyvolávalo obavy  

20 Vojenské súdy stíhali týchto dôstojníkov pre trestný čin vojenskej zrady podľa §  6 ods. 1 
zák. č.  50/1923 Sb., lebo tým podľa názoru súdu „ako príslušníci republiky za vojny, konali 
službu v  nepriateľskom vojsku, za okolností zvlášť priťažujúcich.“ Pozri: RAŠLA, A.: Ľudové súdy 
v Československu po 2. svetovej vojne ako forma mimoriadneho súdnictva. Bratislava 1969, s. 105.

21 V  tomto paragrafe bolo zahrnutých 5 skutkových podstát, líšiacich sa od seba špeciálnym 
objektom trestného činu. V  ods. b) bol objektom trestného činu život, zdravie, majetok 
a politická sloboda jednotlivých osôb. Možno povedať, že tu ide o kriminálne delikty, ktoré sa 
ako kolaborantstvo kvalifikovali preto, že páchateľ konal z politického motívu a z presvedčenia 
(tzv. animus collaborandi). Nariaďovať a  organizovať perzekúciu demokratických osôb mohol 
organizovať subjekt s  určitou právomocou. Rozkazy a  práce vykonávali už osoby podriadené 
a to v rámci svojich služobných povinností. Preto norma vyžadovala pre trestný postih takejto 
činnosti „horlivé“ vykonávanie príkazov a prác. RAŠLA, A.: Ľudové súdy v Československu po 2. 
svetovej vojne ako forma mimoriadneho súdnictva. Bratislava 1969, s. 117 – 118.

z prípustnosti veľkej miery subjektivity a nejednotnosti v udeľovaní trestov za 
naplnenie identických skutkových podstát trestných činov podľa tohto para-
grafu, čo sa v niektorých prípadoch z praxe aj potvrdilo.

Pod trestným činom zrady na povstaní podľa § 4 retribučnej normy sa ro-
zumela nielen aktívna účasť na potlačení Slovenského národného povstania, 
ale aj verejná obhajoba, alebo schvaľovanie boja proti SNP. Najmä ods. c) § 4 
retribučnej normy, kde sa hovorilo o propagácii, obhajobe a schvaľovaní zrad-
covskej činnosti, sa zdal byť vzhľadom na svoj charakter pomerne neprime-
raný. Subjektívne sa mohol dotýkať aj radových občanov, ktorí sa počas vojny 
vyjadrovali k  takýmto otázkam, či už v pozitívnom, alebo negatívnom zmys-
le slova. V objektívnom zmysle, bol však tento paragraf namierený proti tým 
odporcom československej štátnosti, ktorí či už svojimi činmi, alebo slovami, 
podporovali úsilie slovenskej vlády potlačiť povstanie. Za túto činnosť mali byť 
páchatelia potrestaní absolútnym trestom, čo vyznieva rozporuplne v porovna-
ní so sadzbou trestu za ten istý zločin uvedený v prvorepublikovom zákone na 
ochranu republiky č. 50/1923 Sb., ktorá bola od 3 do 5 rokov, za priťažujúcich 
okolností od 5 do 20 rokov, alebo vo výnimočnom prípade doživotie.

Retribučná norma nepoznala inštitúciu zločineckých organizácií, ako tomu 
bolo v prezidentskom dekréte, alebo v Charte Medzinárodného vojenského tri-
bunálu v  Norimbergu.22 Na trestnú zodpovednosť osoby stačilo jej členstvo 
v týchto organizáciách. Podľa retribučného nariadenia SNR sa člen Slovenského 
snemu mohol dopustiť trestného činu kolaborantstva už len tým, že akceptoval 
svoje zvolenie za poslanca, avšak jeho zodpovednosť bola individuálna.23 

Okrem udeľovania hlavných trestov existovali aj vedľajšie tresty, kam sa 
zaraďovali strata občianskych práv, či úplná, alebo čiastočná konfiškácia ma-
jetku. Podľa vzoru sovietskeho práva sa mali povinne ukladať pri všetkých od-
súdených, avšak nakoniec sa mohli uložiť aj namiesto hlavného trestu, ako istá 
forma zmiernenia trestu podľa §  6. Povinnosť udelenia trestu straty občian-
skych práv odpadala v  prípade verejného pokarhania a  trest konfiškácie ma-
jetku nepripadal do úvahy pri odsúdení podľa § 5. Pri samotných zmierňova-
cích opatreniach bolo pomerene dôležité personálne zloženie súdu, lebo široké  

22 Hoci sa vyskytovali snahy pripisovať armáde SR povahu kriminálnej organizácie, toto úsilie 
nebolo úspešné. U  armády nešlo totiž o  organizáciu s  dobrovoľným členstvom, ani pokiaľ ide 
o  veliteľský zbor a  napríklad rozsudok Medzinárodného vojenského tribunálu v  Norimbergu 
neuznal ani generálny štáb, ani velenie Wehrmachtu, za zločinecké organizácie. Činnosť 
príslušníkov slovenskej armády bolo možné stíhať len vtedy, ak ňou boli naplnené skutkové 
podstaty zločinu domácej zrady podľa § 2 ods. c) retribučnej normy. Tieto činy sa posudzovali na 
základe individuálnej zodpovednosti.

23 BEŇA, J.: Slovensko a Benešove dekréty. Bratislava 2002, s. 80.
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možnosti zmiernenia trestu spojené s pružnými formuláciami skutkových pod-
stát trestných činov, mohli uplatniť iba sudcovia, ktorým záležalo na objektív-
nom posúdení konkrétneho prípadu. 

Prijate §  6 umožňovalo zmiernenie trestu v  prípade účasti žalovaného 
v  povstaní, alebo v  prípade záchrany životov slovenských občanov.24 Tým-
to paragrafom chcel zákonodarca zmierniť tresty previnilcov, ktoré však boli 
podmienené neskoršou činnosťou. Išlo o  charakter páchateľa a  nie o  povahu 
pôvodného skutku. Skutočnosť, že sa tu kladne hodnotilo neskoršie správa-
nie páchateľa, možno považovať za snahu nahradiť škodu spôsobenú predo-
šlou činnosťou a takisto za ľútosť nad spáchaným činom. Úprimná ľútosť bola 
poľahčujúcou okolnosťou a  v takom prípade trestnosť činu nezanikla, iba sa 
zmiernila. Touto formuláciou ustanovenia dal zákonodarca sudcovi možnosť 
páchateľa oslobodiť a  to vtedy, keď trestnosť činu zanikla. Je možné usu-
dzovať, že sa jednalo o  tzv. účinnú ľútosť.25 Za tejto podmienky ostal potom  
páchateľ beztrestným.26 

V  retribučnom nariadení SNR sa o  poľahčujúcich okolnostiach hovorilo 
len v § 6. Nikde inde nebolo o poľahčujúcich okolnostiach ani zmienka a tak sa 
vyskytol problém, či mohol súd pri výmere trestu použiť poľahčujúce okolnosti. 
Problém vyriešilo vykonávacie nariadenie Zboru povereníkov. 

Súdne konanie bolo potrebné podložiť určitými smernicami. Totiž normy 
pre kvalifikovanie trestných činov, uvedené v retribučnej norme neboli určené 
pre sudcov z  ľudu a  tak sa prikročilo k zostaveniu nariadenia č. 55/1945 Sb. 
n. SNR. Toto vykonávacie nariadenie obsahovalo 80 paragrafov, v ktorých bol 
vysvetlený postup celého trestného priebehu od pôsobnosti a príslušnosti ľu-
dových súdov, cez formality obžaloby a  súdneho pojednávania až po vynese-
nie rozsudku. Zaoberá sa opatreniami po vynesení rozsudku, ustanoveniami 
o senátoch ľudových súdov. Prioritou tohto opatrenia bolo zjednotenie postu-
pu u ľudových súdov, čím sa malo predísť prípadnej rôznosti výkladu noriem 
nariadenia. Pokyny vykonávacieho nariadenia však boli určené aj pre sudcov  

24 § 6 retribučnej normy znel takto:
 „Ak páchateľ svojou neskoršou činnosťou, najmä účasťou na povstaní, významne sa zaslúžil 

o protifašistický boj alebo o záchranu slovenských životov a majetkov, možno trest smrti premeniť na 
trest na slobode do 30 rokov, alebo v mimoriadnych prípadoch uložiť tresty vedľajšie, ako tresty hlavné, 
prípadne aj oslobodiť.“

 Pravda, ročník 1945, č. 71, vydaná 18. 5. 1945, s. 2.

25 Za ktorú sa považuje vtedy, keď páchateľ dobrovoľne zamedzil, alebo napravil následky trestného 
činu sám, alebo oznámil tento čin príslušnému orgánu, aby tento mohol škodu zamedziť  
alebo napraviť.

26 RAŠLA, A.: Ľudové súdy v  Československu po 2. svetovej vojne ako forma mimoriadneho 
súdnictva. Bratislava 1969, s. 107.

s právnickým vzdelaním. Predpokladalo sa totiž, že napríklad advokáti pri obra-
ne svojho klienta budú mať dilemu, či môžu použiť trestný poriadok a ustano-
venia materiálneho trestného práva, napríklad na zmiernenie trestu, vylúčenie 
trestnosti, protiprávnosť s argumentmi o krajnej núdzi, o neodolateľnom donú-
tení, čo všetko boli zásady trestného práva. 

V § 29 ods. 1 sa hovorilo: „...nakoľko má súd voľnosť pri výbere trestu, trest 
má byť primeraný povahe spáchaného trestného činu.“27 Samotná zásada voľnos-
ti súdu pri výbere trestu potrebovala ďalší výklad. Tu vznikala otázka, či mal 
zákonodarca na mysli iba výber druhu trestu v prípade, kde za trestný čin bol 
stanovený alternatívny trest.28

§  29 ods. 2. určoval podmienky vynesenia oslobodzujúceho rozsudku. 
V prípade ak sa obvinený nedopustil previnenia podľa retribučnej normy, „...ak 
jeho vinu nebolo možné dokázať, ak sa zistilo, že obvinený trpí duševnou chorobou, 
ktorá vylučovala jeho príčetnosť, ak v čase spáchania trestného činu nedovŕšil 18 
rokov alebo ak už bol ľudovým súdom pre ten istý skutok odsúdený...“29, mal 
byť oslobodený spod obžaloby. 

§  69 určoval výšku zmiernenia trestu, za podmienok §  6 nariadenia 
č. 33/1945 Sb. nar. SNR.30 

V súvislosti s nariadeniami SNR a Zboru povereníkov vydalo Povereníctvo 
spravodlivosti inštrukcie pre sudcov Národného súdu a  Okresných ľudových 
súdov, ktorými chcelo vysvetliť niektoré odlišnosti zo všeobecných ustanovení 
trestného zákona. Inštrukcia Povereníctva spravodlivosti obsahovala všeobec-
né ustanovenia, hmotnoprávne ustanovenia a  časť týkajúcu sa pokračovania 
konania pred ľudovými súdmi.

Zo všeobecných ustanovení, boli najvýznamnejšie body, týkajúce sa zmier-
nenia trestu, osobnej i  miestnej pôsobnosti a  donútenia. Zmiernenie tres-
tu smrti sa pripúšťalo v  prípadoch, v  ktorých sa páchateľ svojou neskoršou  

27 Je sporné, či ustanovenia vykonávacieho nariadenia možno považovať za autentický výklad 
retribučnej normy, alebo za konštitutívnu normu trestného práva hmotného, ktorá musí byť 
na úrovni zákona a nie vykonávacieho nariadenia. Nariadenia, ktoré vydávala SNR mali úroveň 
zákona, ale vykonávacie nariadenia Zboru povereníkov mali úroveň vládneho nariadenia. Zásada 
legality platí totiž nielen pri stanovení trestného činu a trestu, ale aj pri stanovení druhov trestov 
a spôsobu ich ukladania.

28 § 3 a § 5 nar. SNR č. 33/1945 Sb. nar.

29 V §  29 ods. 2 vykonávacieho nariadenia sa hovorilo o  možnosti vynesenia oslobodzujúceho 
rozsudku v tom prípade, ak sa obvinený neprevinil, alebo ak jeho vinu nebolo možné z objektívnych 
dôvodov dokázať. 

30 V §  69 cit. nar. sa hovorilo o  dôsledkoch zmiernenia trestu, ktoré znamenali zníženie trestu, 
prípadne vynesenie oslobodzujúceho rozsudku.
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činnosťou zaslúžil o protifašistický boj alebo o záchranu slovenských životov.31 
Zásluhou o  protifašistický boj sa považovala priama účasť v  Slovenskom ná-
rodnom povstaní a na organizovanom podzemnom boji. Účasťou v povstaní, 
bolo teda možné odstrániť následky kolaborácie, alebo domácej zrady. O proti-
fašistický boj mohlo ísť aj v iných prípadoch. Osoba, hoci sa priamo na povsta-
ní nezúčastnila, mohla ho podporovať poskytovaním finančných prostriedkov, 
chránením významných osôb povstania, či inou činnosťou. Pri otázke záchrany 
slovenských životov a majetkov sa bralo do úvahy, či chránenie týchto majetkov 
sa dialo pred nebezpečenstvom, ktoré im hrozilo zo strany vládnych orgánov.32 

Ak súd zistil, že boli splnené tieto podmienky pre zmiernenie trestu, na-
miesto trestu smrti mal možnosť uložiť trest na slobode do 30 rokov, alebo trest 
straty občianskych práv a konfiškáciu majetku (len jeden z nich alebo obidva 
tresty naraz), alebo mohol obžalovaného oslobodiť. Keďže nariadenie neuvá-
dzalo, v akom druhu trestu sa trest na slobode uloží, bolo možné udeliť trest 
vo výške trvania od 1 dňa až do 30 rokov. Tento široký rozsah výšky trestov, 
spoločne s  ľudským faktorom, boli príčinou nejednotného ukladania trestov 
ľudovými súdmi za tie isté skutky. 

Podľa zásady vyslovenej v § 6 sa trestali všetky trestné činy, spáchané na 
území ČSR bez zreteľa na to, či boli spáchané československým štátny obča-
nom alebo cudzincom. Tým, že sa u trestného činu podľa § 1 retribučnej normy 
uvádzal ako páchateľ cudzinec, malo sa zdôrazniť, že za tento trestný čin bude 
potrestaný cudzinec aj vtedy, keď ho spáchal v cudzine. To všetko za predpo-
kladu, že sa dostal do rúk československej štátnej moci. Retribučná norma sa 
týkala tiež trestných činov, ktoré spáchal československý štátny občan v cudzi-
ne, pričom sa ľudový súd pri súdení týchto činov mal riadiť československými 
právnymi normami.33

Pri donútení sa páchateľ nemohol dovolávať na fakt, že čin konal na rozkaz 
predstaveného uvedenej fašistickej organizácie, ak sa členom takejto organizácie 
stal dobrovoľne, hoci mohol predpokladať, že toto členstvo bude mať za násle-
dok záväzné plnenie takýchto rozkazov. Zákonodarcovia však nepamätali na to, 
že člen takejto organizácie pri svojom vstupe nemohol vedieť jej skutočné ciele 
a preto, hoci sa týmto členstvom mohol dopustiť trestného činu, jeho zodpoved-
nosť bola do istej miery zmenšená. Pravdou je, že neskôr mal možnosť z takej-
to organizácie vystúpiť, čo však mohlo byť spojené so sankciami a perzekúciou  

31 § 6 nariadenia č. 33/1945 Sb. nar. SNR

32 RAŠLA, A.: Ľudové súdy v  Československu po 2. svetovej vojne ako forma mimoriadneho 
súdnictva. Bratislava 1969, s. 52.

33 RAŠLA, A.: Ľudové súdy v  Československu po 2. svetovej vojne ako forma mimoriadneho 
súdnictva. Bratislava 1969, s. 53.

nielen jeho samého, ale aj jeho príbuzných. Na rozdiel od Charty Medzinárod-
ného vojenského tribunálu nebolo brané do úvahy neodolateľné donútenie, 
teda okolnosť, keď páchateľ vykonal trestný čin pod tlakom, či hrozbami.

Inštrukcie k hmotnoprávnym ustanoveniam obsahovali vysvetlenie týka-
júce sa §1 až § 5 nariadenia. Pri trestných činoch podľa §1, § 2 a § 4 smerovala 
činnosť páchateľa k najcennejším hodnotám: štát, demokratický štátny poria-
dok, politické alebo vojenské záujmy, slovenský odboj a podobne. Už z pova-
hy týchto deliktov vyplývalo, že ich mohli spáchať len významní činitelia po-
litického, hospodárskeho či vojenského života. Pod § 3 sa zahrňovali prípady, 
v ktorých nešlo o ohrozenie tak významných hodnôt ako u predchádzajúcich 
paragrafov a spadala sem činnosť osôb, ktoré v politickom, hospodárskom, či 
vojenskom živote nehrali veľmi významnú úlohu. 

3 NOVELIZÁCIE RETRIBUČNÉHO NARIADENIA SNR Č. 33/1945 SB. 
A JEHO ÚČINNOSŤ

Počas platnosti nariadenia sa v praxi vyskytli rôzne problémy. Kompliká-
ciou boli najmä extenzívne znejúce § 1 až § 5 retribučného nariadenia. Umož-
ňovali subjektívny pohľad na problematiku retribučného súdnictva. Problémy 
vyplývali aj z nedostatočnej práce sudcov, či v niektorých prípadoch v kontexte 
s ich nadmernou zaťaženosťou. Prijaté novelizácie nariadenia SNR č. 33/1945 
Sb. n. SNR tak mali prioritne zefektívniť prácu retribučných súdov.34

K novelizácii ods. 3 § 10 retribučného nariadenia podal podnet Národný 
súd v Bratislave. Podľa návrhu mali ľudové súdy s Národným súdom o väzbe 
rozhodovať len v trojčlennom senáte. Totiž, zvolávanie početných 5 až 7 člen-
ných senátov viedlo k častým prieťahom konania, najmä z dôvodu neúčasti prí-
sediacich a následného nedodržania časového harmonogramu. Výkon funkcie 
prísediaceho mal byť podľa návrhu vyhlásený za občiansku povinnosť. V prípa-
de neospravedlnenej neúčasti prísediaceho na pojednávaní mu mal byť ľudo-
vým súdom udelený finančný trest. Po modifikáciách, takýto návrh prijalo aj 
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Následne, ako novelizáciu retribučné-
ho nariadenia, prijala tento návrh Národného súdu aj samotná Slovenská ná-
rodná rada na svojom zasadnutí dňa 25. júna 1945, ako nariadenie č. 83/1945 
Sb. n. SNR. Prostredníctvom uvedenej novely došlo k  zakotveniu povinnosti 
prijať funkciu predsedu, prísediaceho či  obžalobcu pri ľudovom súde. Nepl-
nenie týchto povinností malo byť podľa čl. 1 a 2 nariadenia SNR č. 83/1945 
Sb. n. hlásené priamo Predsedníctvu SNR. Následne mali byť nedisciplinovaní  

34 POVAŽAN, M.: Orgány verejnej žaloby na Slovensku v rokoch 1944 až 1949, Historia et theoria 
iuris, Roč. 5, č. 2 (2013), s. 42 – 55.
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občania nahradení inými osobami. V prijatom nariadení došlo nakoniec k upus-
teniu od finančného trestu za neospravedlnenú neúčasť prísediacich a plnenie 
povinností sa malo dosiahnuť presviedčaním o občianskej zodpovednosti.35

Snahou SNR bolo prostredníctvom tejto retribučnej novely postaviť čin-
nosť ľudových súdov na Slovensku na pevnú a vyhovujúcu normatívnu bázu. 
Povereník spravodlivosti Ivan Štefánik však už vo svojom parlamentnom pre-
jave zo dňa 27. februára 1946 uviedol: „...skúsenosti čerpané z doterajšej praxe 
ukázali, že v záujme rýchleho a úspešného ukončenia činnosti ľudových súdov bolo 
by žiaduce pôvodné zákonné ustanovenia v  niektorých smeroch doplniť, prípadne 
modifikovať.“36 Na návrh komunistických poslancov bola teda 14. mája 1946 
prejednávaná v pléne SNR ďalšia novela retribučnej normy. V tej dobe sa za-
čal priemerný čas retribučných procesov predlžovať, rástol počet nevybavených 
prípadov. Dochádzalo k  protestom, že sú oslobodzovaní evidentní zločinci 
a vynárali sa aj ďalšie nezrovnalosti. Došlo aj jednotlivým prípadom, kedy sa 
prísediaci skutočne úmyselne nedostavili na pojednávanie. Práve kvôli tomu, 
aby muselo dôjsť k jeho odkladu.37 Najmä ako reakciu na tieto skutočnosti pri-
pravilo Povereníctvo spravodlivosti návrh novelizácie retribučnej normy, ktorý 
mal priniesť niektoré zmeny v trestnom konaní. Dňa 14. mája 1946 bola schvá-
lená novelizácia retribučnej normy o ľudových súdoch č. 57/1946 Sb. n. SNR. 

V článku 1 nariadenia Slovenskej národnej rady č. 57/1946 Sb. n., ktorým 
sa mení § 6 retribučného nariadenia38 sa hovorilo o možnosti zmiernenia alebo 
odpustenia trestu v  prípade, „...ak obvinený konal s  úmyslom spôsobiť prospech 
českému alebo slovenskému národu alebo Československej republike, či jej spojencom 
alebo inému verejnému záujmu.“39 Nehovorí sa tu však o definícii mimoriadnych 
prípadov, kedy mohol súd vysloviť oslobodzujúci rozsudok. V dôvodovej správe 
je uvedené, že bolo potrebné pripustiť hodnotenie subjektívnej pohnútky, ktorá 

35 DAXNER, I.: Ľudáctvo pred Národným súdom 1945 – 1947. Bratislava 1961, s. 32.

36 parlamentný prejav I. Štefánika z 27.2.1946
 http://www.psp.cz/eknih/1945pns/stenprot/034schuz/s034005.htm (cit. 05. 05. 2014)

37 Uvedené nedostatky kritizoval Igor Daxner v  novembri 1945 (Pravda zo dňa 27. 11. 
1945), upozorňovala na ne aj slovenskí partizáni na svojej konferencii v decembri 1945 (Pravda 
zo dňa 4. 12. 1945). Kritický postoj zaujala aj Demokratická strana v straníckom periodiku Čas zo 
dňa 16. 1. 1947.

38 § 6 nar. č. 57/1946 Sb. n. SNR bol takmer identický s § 69 vykonávacieho nariadenia. Rozdiel 
nastal jedine v tom bode, že stratu občianskych práv bolo možné nahradiť stratou volebného práva 
resp. stratou práva byť voleným alebo povolaným na verejnú funkciu či  na stratu spôsobilosti 
byť vydavateľom alebo redaktorom periodického tlačiva. Prípadne mohol byť uložený len trest 
verejného pokarhania.

39 NA v  Prahe, f. Ministerstvo spravodlivosti, k. č.  2079 in MASKAĽ, R.: Ľudové súdnictvo na 
Slovensku v rokoch 1945 – 1947, dizertačná práca SAV, Banská Bystrica 2008, s.54.

spočívala v tom, že páchateľ pri spáchaní trestného činu konal s úmyslom spô-
sobiť prospech českému alebo slovenskému národu.40 

No niektoré ministerstvá reagovali na novelizáciu § 6 retribučnej normy 
v  tom zmysle, že pojem „konanie v  prospech českého alebo slovenského ná-
roda“ je príliš všeobecný a mohli by ho vo svojej obhajobe použiť aj skutoční 
kolaboranti. Argumentovali situáciou, ktorá vznikla na Slovensku, keď ešte 
v  septembri 1944 mohol zradca alebo kolaborant zaujať iný postoj k  národu 
a  tak prejaviť účinnú ľútosť svojimi činmi. Boli toho názoru, že ak sa vinník 
v kritickej dobe choval neutrálne a nepodnikol nič pre to, aby sa zaslúžil o proti-
fašistický boj, ťažko si predstaviť, ako by chcel obvinený dokázať, že v tom čase 
konal s úmyslom prospieť týmto slovenskému alebo českému národu. 

V dôvodovej správe sa uvádza, že hoci toto ustanovenie v  sebe obsahu-
je pojmovú podstatu účinnej ľútosti, nevyhovuje požiadavkám spravodlivosti 
z hľadiska primeranosti trestnej represie a náležitého hodnotenia stupníc sub-
jektívneho zavinenia. Pripúšťa sa však hodnotenie subjektívnej pohnútky41 
a niet pochybností, že by táto pohnútka vplývala vo veľkej miere na trestnosť 
vinníkovej činnosti, takže v prípade zistenia tejto podmienky bolo odôvodnené, 
priznať súdu tie isté oprávnenia pri posúdení viny a vymeraní trestu, aké sa mu 
priznávali s ustanoveniami § 6 retribučného nariadenia pre prípad splnenia pod-
mienok účinnej ľútosti.42 Ustanovenie § 16 dekrétu č. 16/1945 Sb. bolo prísnej-
šie v tom zmysle, že predpokladalo odsudzujúci rozsudok, pričom § 6 retribuč-
nej normy pripúšťal aj rozsudok oslobodzujúci. Zároveň sa nedal uplatniť § 16 
dekrétu v prípade, ak sama škoda zavinená páchateľom bola väčšia, ako verejný 
záujem ním sledovaný. Slovenská národná rada tak prostredníctvom novelizá-
cií zmiernila niektoré znenia retribučnej normy. Vzhľadom na to, že proti pr-
vostupňovým rozhodnutiam sa nepripúšťal nijaký riadny opravný prostriedok 
a priznával prvostupňovému rozhodnutiu už v okamihu vyhlásenia právoplat-
nosť a vykonateľnosť, platný právny stav úplne nevyhovoval požiadavkám práv-
nej istoty. Aj to bol dôvod, prečo bolo potrebné vytvoriť legálnu procesnú mož-
nosť na revíziu súdenia aspoň v rámci mimoriadneho opravného prostriedku. 
Za týmto účelom došlo v marci 1946 k ustanoveniu komisie pre záležitosti Ná-
rodného súdu a ľudového súdnictva pri Predsedníctve Slovenskej národnej rady. 
Komisiu viedol podpredseda SNR Ladislav Holdoš a jej členmi boli povereníci  

40 NA v  Prahe, f. Ministerstvo spravodlivosti, k. č.  2079 in MASKAĽ, R.: Ľudové súdnictvo na 
Slovensku v rokoch 1945 – 1947, dizertačná práca SAV, Banská Bystrica 2008, s.54.

41 Subjektívna pohnútka spočívala v tom, že páchateľ pri spáchaní trestného činu konal s úmyslom 
spôsobiť prospech českému alebo slovenskému národu.

42 NA v  Prahe, f. Ministerstvo spravodlivosti, k. č.  2079 in MASKAĽ, R.: Ľudové súdnictvo na 
Slovensku v rokoch 1945 – 1947, dizertačná práca SAV, Banská Bystrica 2008, s.55.
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spravodlivosti, vnútra a  informácií, spolu s  predsedom a  hlavným žalobcom 
Národného súdu a generálnymi tajomníkmi Demokratickej strany a Komunis-
tickej strany Slovenska. Práve otázka opravného prostriedku voči prvostupňo-
vým rozhodnutiam ľudových súdov, patrila medzi najvýznamnejšie, ktoré táto 
komisia riešila. Predsedníctvo SNR sa dohodlo na možnosti pripustenia riad-
neho odvolania, proti tomu však protestoval predseda Národného súdu Igor 
Daxner, podporovaný povereníkom vnútra Júliusom Viktorym. Argumentoval 
názorom, že celá záležitosť by len zdržovala ľudové súdnictvo, ktoré by malo 
čo najrýchlejšie ukončiť svoju činnosť a konečne predložiť verejnosti záverečnú 
správu počtu odsúdených.43 Komisia napokon predložila SNR návrh, v ktorom 
bol opravný prostriedok možný, avšak len v  určitých prípadoch. Zmena bola 
zakotvená v § 30 novely retribučného nariadenia, v ktorej boli uvedené pod-
mienky udelenia mimoriadneho opravného prostriedku. 

Mimoriadny opravný prostriedok tak mohli podať: Úrad obžaloby pri Ná-
rodnom súde a  to v  prospech i  neprospech obvineného s  výnimkou prípadu 
podľa § 30 ods. 1 písm. e) retribučnej novely a sám obvinený alebo jeho obhajca.

Po smrti obvineného mohol podať mimoriadny opravný prostriedok, len 
v jeho prospech, buď obžalobca Národného súdu, alebo obhajca ustanovený na 
tento cieľ. O  mimoriadnom opravnom prostriedku rozhodoval Národný súd 
v takom zložení, ako o trestných činoch patriacich do jeho pôsobnosti, avšak 
s tým rozdielom, že namiesto dvoch prísediacich nastúpili dvaja členovia Naj-
vyššieho súdu, ktorých i s dvoma náhradníkmi, menovalo a odvolávalo Pred-
sedníctvo SNR. Funkciu obžalobcu pritom vykonával obžalobca Národného 
súdu. V § 30 písm. g), ods. 2 sa hovorilo o tom, že ak súd zistí nové skutočnosti, 
poverí jedného sudcovského člena senátu opatrením týchto dôkazov. Násled-
ne mal predseda súdu určiť termín neverejného zasadnutia senátu, na ktorom 
poverený sudca podá správu o vykonaných opatreniach. Po vypočutí obžalobcu 
a obžalovaného mal súd rozhodnúť o tom, či pripustí vo veci nové konanie, ale-
bo nie. O mimoriadny opravný prostriedok bolo možné požiadať len v tom prí-
pade, ak sa objavili nové závažné dôvody, ktoré mohli odôvodniť zmenu výroku 
súdu, alebo ak ľudový súd rozhodol o takej veci, ktorá v skutočnosti nepatrila 
do jeho pôsobnosti.

Jedným z hlavných cieľov novely retribučného nariadenia bolo sústredenie 
administratívnej právomoci do rúk Povereníctva spravodlivosti, pretože, hoci 
išlo o mimoriadne súdnictvo, predsa malo mnoho spoločných prvkov s výkonom 
riadnej justície. Problémy sa netýkali len právnej, ale i personálnej stránky veci. 
Zriadenie okresných ľudových súdov, jednotlivo pre každý okres, sa stretávalo 

43 GABZDILOVÁ –  OLEJNÍKOVÁ, S., OLEJNÍK, M., ŠUTAJ, Š.: Nemci a  Maďari na Slovensku 
v rokoch 1945 – 1953 v dokumentoch. 1. diel. Prešov, 2005, s. 111 – 112.

s personálnymi problémami. Jednalo sa hlavne o okresy, v ktorých bolo proble-
matické nájsť spoľahlivých a erudovaných pracovníkov pre uvedenie riadneho 
súdnictva do normálneho chodu. Nedostatok spočíval aj v tom, že niektoré okres-
né a miestne ľudové súdy v pomere k ostatným súdom nevykazovali primeranú 
výkonnosť. Boli zaťažené prácou enormne a  tak nebolo možné počítať s  tým, 
že by sa agendy patriace do ich pôsobnosti v dohľadnom čase mohli dokončiť. 
Novela mala vyriešiť práve tieto ťažkosti. V ustanoveniach čl. 7, § 21, písm. a), 
b), c), d) retribučnej novely sa hovorilo o možnosti zriadenia osobitných senátov 
okresných a miestnych ľudových súdov. Boli zriaďované v sídlach krajských sú-
dov44, mali odbremeniť okresné a miestne ľudové súdy, ktoré boli prácou veľmi 
zaťažené. Tieto senáty bolo možné poveriť aj výkonom agendy okresov, kde do 
tej doby nebol ľudový súd zriadený a mali primerane nahradiť, prípadne doplniť, 
ich nedostatočnú pracovnú výkonnosť, respektíve ich cieľom bolo zefektívnenie 
práce. Z tohto dôvodu boli ľudovo nazývane aj ako „lietajúce senáty“.

Účinnosť tohto nariadenia bola pôvodne obmedzená na dobu jedného 
roka, do 23. mája 1946. Keďže doba jedného roka bola relatívne krátka, vzhľa-
dom na množstvo požadovanej práce, tak Povereníctvo spravodlivosti urgovalo 
obžalobcov, aby čím skôr začali svoju činnosť. Bolo potrebné, aby ľudové súd-
nictvo „...do tohto dátumu bezpodmienečne skončilo svoje úlohy a  splnilo všetko, 
čo sa od neho očakáva. ... aby všetci obžalobcovia okresných ľudových súdov začali 
okamžite urýchlene vykonávať svoje funkcie a to tak, aby do 29. augusta 1945, mo-
hol ich okresný ľudový súd na základe ich obžaloby už konať hlavné pojednávanie.“45 
Keďže v  termíne stanovenom týmto nariadením nebolo možné všetky práce 
ukončiť, tak bolo nutné pristúpiť k prijatiu ďalšej novely, a síce vyhlášky Po-
vereníctva spravodlivosti o úplnom znení nariadenia o potrestaní fašistických 
zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva 
č. 58/1946	Sb.	zo	14.	mája	1946.	Táto	vyhláška	predĺžila	účinnosť	nariadenia	do	
31. decembra 194746 a zmenila niektoré ustanovenia.

Nariadenie č. 88/1947 Sb. z 19. decembra 1947, upravujúce trestné konanie 
pre činy podľa retribučnej normy, nadobudlo účinnosť počnúc 1. januárom 1948.  

44 Zriadenie senátov v sídlach krajských súdov bolo odôvodnené tým, že pri nedostatku sudcovských 
síl na okresných súdoch daná možnosť vymenovať vyhovujúce osoby pre funkciu predsedu senátu 
a jeho námestníka jedine v sídle krajských súdov. Aj výber osôb, vhodných pre funkciu obžalobcu, 
bol v sídle krajského súdu väčší ako v sídle okresných súdov.

45 Nariadenie SNR z  19. 12. 1947, ktorým sa upravuje trestné konanie pre trestné činy podľa 
retribučnej normy v znení vyhlášky č. 58/1946 Sb. n. SNR o potrestaní fašistických zločincov, 
okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva, neskončené za jeho platnosti.

46 K obnove retribučného súdnictva došlo vo februári 1948 aj v súvislosti z politickými udalosťami 
v Československej republike. Stalo sa tak zákonom č. 33/1948 Sb. z 25. marca 1948.
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Trestné činy podľa § 1 až § 4 retribučného nariadenia mali byť na základe zne-
nia § 2 nariadenia SNR č. 88/1947 Sb. nar. SNR, považované v trestnom konaní 
za zločiny. Trestné činy, podľa § 5 retribučnej normy za prečiny. Oproti § 10 
ods. 1 retribučného nariadenia, obsahovalo toto nariadenie aj možnosť priebe-
hu celého trestného konania vrátane vynesenia rozsudku v neprítomnosti obvi-
neného. V tomto období však v slovenskej spoločnosti silneli hlasy volajúce po 
skončení činnosti ľudových súdov47 ako nestabilnej, provizórnej a výnimočnej 
formy súdnictva na Slovensku. Prípady, ktoré neboli ukončené do konca roku 
1947, mali prevziať a uzavrieť riadne súdy. Z hľadiska priebehu budúcich pro-
cesov na Národnom súde bolo potrebné brať ohľad aj na záujem medzinárodnej 
verejnosti, zvlášť u prípadov väčšieho významu. 

Vo februári 1947 zástupcovia KSS vyslovili nespokojnosť s tým, že sa Pove-
reníctvo spravodlivosti nepostaralo nielen o dostatočné technické vybavenie ľu-
dových súdov, ale ani o preverenie senátov, do ktorých sa podľa nich dostali bý-
valí nacisti (!).48 Pripomenuli, že povereníctvo nevyužilo možnosť usmerňovať 
činnosť týchto súdov, ktorá nebola uspokojivá na mnohých miestach. V pléne 
SNR vystúpil povereník spravodlivosti Ivan Štefánik, ktorý vyjadril spokojnosť 
nad tým, že sa retribúcia blíži ku koncu a zároveň nesúhlasil s kritikou zástup-
cov KSS. Podľa jeho názoru, Povereníctvo spravodlivosti za tieto prípady ne-
nieslo žiadnu zodpovednosť. Pridali sa k nemu aj ostatí zástupcovia Demokra-
tickej strany a v širokej diskusii odmietali kritiku fungovania ľudových súdov.49

4 K NIEKTORÝM ODLIŠNOSTIAM SLOVENSKEJ  
A ČESKEJ RETRIBÚCIE

Minister spravodlivosti československej vlády v Londýne Jaroslav Strán-
sky, predložil prvý návrh retribučného dekrétu exilovému prezidentovi Eduar-
dovi Benešovi v  júni 1943 a  rokovalo sa o ňom na niekoľkých ministerských 
radách počas jesene roku 1943. Námietky sa týkali najmä spätnej platnosti zá-
kona. Dekrét totiž postihoval i osoby, ktoré sa previnili proti štátu v dobe zvý-
šeného ohrozenia republiky dávno pred vojnou. Zástancovia právnej kontinuity 
Československa tvrdili, že k  tomu by mal stačiť zákon na ochranu republiky  

47 Hlavne v zákulisí predstaviteľov Demokratickej strany, ktorá mala vo svojich radoch aj bývalých 
členov HSĽS a prevzala aj väčšiu časť ich voličskej základne. 

48 Stenografický záznam z  5 zasadnutia pléna SNR z  24. a  25. 2. 1947 in MATES, P.: K  procesu 
retribuce v Československu v letech 1945 – 1947, Historický časopis, roč. 31,1983, č. 1, s. 78.

49 Stenografický záznam z  5 zasadnutia pléna SNR z  24. a  25. 2. 1947 in MATES, P.: K  procesu 
retribuce v Československu v letech 1945 – 1947, Historický časopis, roč. 31,1983, č. 1, s. 78.

z roku 1923 a že by sa tak bolo možné sa vyhnúť retroaktivite.50 Osnova dekrétu 
bola schválená dňa 21. septembra 1944 aj s pripomienkami Štátnej rady a pre-
zidenta Eduarda Beneša, ktorý požadoval, aby bol retribučný dekrét časovo 
obmedzený len na dobu jedného roku a aby bola umožnená jeho zmena povoj-
novou vládou.51 Pravdepodobne počítal s tým, že povojnová vláda bude tvorená 
aj zástupcami Komunistickej strany, v tom čase prebývajúcimi v moskovskom 
exile, ktorí budú chcieť zmeniť niektoré opatrenia. Okrem rokovaní zástupcov 
československej vlády v  Londýne bola však otázka potrestania fašistických 
zločincov, kolaborantov a  zradcov riešená aj zástupcami Slovenskej národnej 
rady a československým, hlavne komunistickým, exilom v Moskve počas mar-
ca 1945. Hlavným cieľom zasadania bolo pripraviť návrh vládneho programu 
a zloženie novej vlády. Dňa 24. marca 1945 bola prerokovaná IX. kapitola vlád-
neho programu. Moskovské vedenie Komunistickej strany Československa už 
dopredu oboznámilo zástupcov exilovej vlády v  Londýne so svojim vlastným 
návrhom retribučného dekrétu. Tento návrh bol vypracovaný v januári 1943. 
Oproti londýnskemu dekrétu vymenovával moskovský návrh protektorátne 
a  slovenské kolaborantské organizácie a  inštitúcie, ktorých funkcionári mali 
byť súdení. Zástupcovia Komunistickej strany sa síce uspokojili so začlenením 
svojich požiadaviek priamo do programu vlády, ale podporovali aj slovenských 
činiteľov, ktorí trvali na vydaní vlastnej normy. Vedomí si svojej väčšej politic-
kej prevahy na Slovensku ako v Čechách v prvej polovici roku 1945, verili v pre-
sadenie revolučnejšej a radikálnejšej retribučnej normy aspoň na Slovensku.52 
Ústredná vláda rešpektovala osobitné postavenie Slovenska v rámci Českoslo-
venskej republiky, ale je postrehnuteľný náznak obmedzenia právomoci SNR, 
čo bolo v súlade s politikou pražskej vlády. Minister Stránsky na zasadnutí vlády 
28. apríla 1945 v Košiciach kritizoval slovenskú osnovu, podľa ktorej, predse-
da súdu nemusel byť sudcom z  povolania. Jaroslav Stránsky sa obával hroz-
by, že medzinárodná verejnosť neuzná kvôli tomu inštitúciu ľudových súdov  

50 JECH, K., KAPLAN, K.: Dekrety prezidenta republiky 1940 – 1945. Zv. I. Brno 1995, s. 178.

51 KUKLÍK, J., NEMEČEK, J.: Proti Benešovi. Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýne 
1939 – 1945. Praha 2004, s. 276.

52 Gustáv Husák spomína ako: „Aj otázka retribúcie bola diskutovaná v  mojich rozhovoroch 
s Gottwaldom a inými v Moskve vo februári 1944. Gottwald kritizoval londýnsky návrh a postup ako 
kompromisnícky, chcel použiť i  toto opatrenie širšie – proti kolaborantskej buržoázii, preto komunisti 
presadzovali prísnejšie a širšie opatrenia.“ HUSÁK, G.: Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní. 
In:  RAŠLA, A.: Ľudové súdy v  Československu po 2. svetovej vojne ako forma mimoriadneho 
súdnictva. Bratislava 1969, s. 53. (V „Svedectve o Slovenskom národnom povstaní“ sa však táto 
stať nenachádza – pozn. autora)
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ako skutočných súdov.53 Obavy sa však nakoniec ukázali ako neopodstatnené, 
pretože aj v  ostatných štátoch kde fungovalo retribučné súdnictvo, platil na 
jeho nižších úrovniach princíp laicizácie, t.j. zastúpenia sudcov – laikov v sená-
toch. Ako príklad možno uviesť Poľsko, kde boli už v septembri 1944 na oslobo-
denom území zriadené špeciálne trestné senáty, ktorých predseda bol sudcom 
z povolania a dvaja sudcovia boli z ľudu.54

Vnútropolitická situácia, prístup k národnostným otázkam, nutnosť bez-
prostredného riešenia povojnových otázok v  konkrétnych podmienkach Slo-
venska sa premietol aj do rozhodnutí SNR a nariadení rezortných povereníc-
tiev. Týmito skutočnosťami sa vytvorila aj rozdielna situácia medzi Slovenskom 
a českými krajinami. Po vyhlásení Slovenského štátu a vytvorení Protektorátu 
Čechy a Morava sa vyvíjali obe časti osobitne.55 Rozdielnosť právneho pomeru 
voči Nemeckej ríši konštatoval aj Medzinárodný vojenský tribunál, v ktorého 
rozsudku bolo uvedené, že Čechy a Morava sa majú považovať za krajiny do-
časne obsadené, kým Slovensko sa nespomína. Exilová londýnska vláda spolu 
s  Eduardom Benešom, vychádzajúca z  princípu právnej kontinuity Českoslo-
venska, však pokladali stav v  českých krajinách a  na Slovensku za identický. 
SNR sa však na svojom tajnom zasadnutí 29. septembra 1944 uzniesla na tom-
to stanovisku: „V záujme zaistenia medzinárodného postavenia ČSR prijali sme 
zásadu štátoprávnej kontinuity republiky s tým, že vnútropoliticky jednotlivé časti 
ČSR nemôžu nenadväzovať na právny stav, vytvorený šesťročným politickým vývo-
jom. Iba postupne bude možné nahradiť rozličné opatrenia, ktoré sú v rozpore s hore 
uvedenými zásadami. Táto zásada je vyjadrená v § 2 nar. SNR č. 1/1944 Sb.“56 Slo-
venská národná rada vykonávala zákonodarnú a  výkonnú moc na Slovensku 
a následne oprávnene riešila aj otázku pomeru k zákonom vydaným za existen-
cie Slovenskej republiky, na dôvažok nebolo možné porovnávať pomery v Pro-
tektoráte a na Slovensku. 

Príčinou rozdielnosti retribúcie v Čechách a na Slovensku bolo nielen odlišné 
postavenie oboch krajín počas vojny, ale aj rozdielny pohľad na povojnové uspo-
riadanie Československa. Idea právnej kontinuity Československej republiky  

53 KOČOVÁ, K.: Mimořádný lidový soud v Liberci a Litoměřicích v  letech 1945 – 1948. Ústí nad 
Labem 2001, s. 9 – 10.

54 RAŠLA, A.: Ľudové súdy v  Československu po 2. svetovej vojne ako forma mimoriadneho 
súdnictva. Bratislava 1969, s. 66.

55 HORÁK, O.: Konfiskační dekrety prezidenta republiky. Spor o jejich interpretaci jako výraz kontinuity 
a diskontinuity. In: Časopis pro právní vědu a praxi 2013, ročník 21, Supplementum, s. 275 – 282.

56 Ustanovenie §  2 nar. SNR č.  1/1944 Sb. znelo: „Všetky zákony, nariadenia a  opatrenia ostávajú 
v  platnosti, pokiaľ neodporujú duchu republikánsko –  demokratickému.“ RAŠLA, A.: Ľudové súdy 
v Československu po 2. svetovej vojne ako forma mimoriadneho súdnictva. Bratislava 1969, s. 46.

mala síce niekoľko stúpencov aj medzi predstaviteľmi domáceho slovenského 
odboja, ale nezávisle od toho, najmä po vypuknutí Slovenského národného 
povstania, prevládal názor, že bude potrebné zaviesť vlastné nariadenia, ktoré 
budú prihliadať na špecifické postavenie Slovenska. Už počas povstania prebie-
hala diskusia o vydaní retribučného zákona, pre krátkosť času sa to nepodarilo 
uskutočniť. Následne v priebehu oslobodzovania republiky vydala KSS niekoľ-
ko vyhlásení, v  ktorých prejavila svoje rozhodnutie potrestať vojnových pre-
vinilcov. Keďže úsilie českých občianskych činiteľov na čele s ministrom spra-
vodlivosti Jaroslavom Stránskym nepodporili komunisti, bolo jasné, že Slováci 
presadia vydanie vlastnej normy, ktorá bude prihliadať na osobitné postavenie 
Slovenska v rámci strednej Európy počas 2. svetovej vojny. Z týchto dôvodov 
sa retribučné nariadenia v Čechách a na Slovensku odlišovali nielen svojou for-
mou, ale aj obsahom. 

Hoci základom slovenskej osnovy bol londýnsky dekrét prezidenta repub-
liky, niektoré prvky prevzala aj zo sovietskeho trestného práva, najmä pokiaľ 
išlo o princíp širokej účasti laikov v senátoch ľudových súdov. Pokiaľ ide o jed-
notlivé skutkové podstaty, tie boli prevzaté z  dekrétu prezidenta republiky 
a doplnené novými ustanoveniami na ochranu slovenského povstania. Trestalo 
sa aj členstvo v politických stranách a organizáciách, ktoré sledovali porobenie 
národa pod nemecké, či maďarské panstvo, alebo zánik ČSR. 

Trestala sa kolaborácia s nepriateľom a propaganda, či schvaľovanie čin-
nosti, smerujúcej proti chráneným majetkom alebo akékoľvek podporovanie 
režimov tento cieľ sledujúcich.

Na rozdiel od retribučného dekrétu, slovenské nariadenie nenadväzova-
lo na právne predpisy predmníchovskej ČSR. Dôvodom bola platnosť naria-
denia SNR č. 1/1944 Sb., na základe ktorého boli recipované niektoré zákony  
Slovenského štátu. 

Jedným z podstatných rozdielov medzi českou a slovenskou retribučnou 
normou tak bolo, že slovenské nariadenie neobsahovalo trestný čin udavač-
stva.57 Totiž na rozdiel od situácie v Čechách, Slovensko nebolo, až do augus-
ta 1944, okupovanou krajinou a  preto aj k  udavačstvu nedošlo v  takom veľ-
kom množstve prípadov ako v Protektoráte.58 Po vypuknutí povstania sa však  

57 Udavačstvo mohlo znamenať čestné vystúpenie zločinca a odsúdeniahodnú zradu krajana. Hoci 
niektoré štáty považovali tento zločin za legitímny, občan sa nachádzal v zložitej situácii: vybrať 
si buď lojalitu k  štátu, alebo solidaritu s  rodinou, priateľmi alebo ideologickými spoločníkmi. 
FROMMER, B.: National cleansing. Retribution against Nazi collaborators in postwar 
Czechoslovakia. Cambridge University Press 2005, s. 145.

58 Udavačtvo a  donášanie informácií okupantom považovali za skutok osobnej a  národnej 
zrady. FROMMER, B.: National cleansing. Retribution against Nazi collaborators in postwar 
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situácia na Slovensku zmenila. Udavačstvo sa stalo na Slovenskou bežnou zá-
ležitosťou, pretože slúžilo na udržovanie represívneho zákona. Podľa histori-
ka Jana Grossa skutočná moc totalitného štátu spočívala v tom, že od svojho 
začiatku mal aj takých občanov, ktorí boli ochotní dať sa k dispozícii režimu.59 
Nariadenie malo síce stručnejšie znenie a naproti tomu dekrét bol formulovaný 
precíznejšie, ale aj tak nezahrňoval niektoré drobné previnenia. Rozdiel medzi 
oboma zákonmi bol v úprave vlastnej organizácie ľudového súdnictva a pri sta-
novení procesných pravidiel. Skutkové podstaty retribučných deliktov dekrétu 
a nariadenia sa odlišovali, pretože na Slovensku boli iné formy kolaborantstva. 
Slovenská norma triedila skutkové podstaty trestných činov podľa páchateľov, 
dekrét podľa stupňa nebezpečnosti. Tresty, stanovené nariadením Slovenskej 
národnej rady boli podstatne prísnejšie, hlavne v prípade použitia trestu smrti. 
Na druhej strane dekrét odrážal postoj zahraničného odboja voči kolaboran-
tom. Pritom sa zrejme nebral ohľad na tlak vyvíjaný za okupácie v  Čechách, 
ktorý bol omnoho silnejší ako na Slovensku. V tomto kontexte nedávajú úplne 
zmysel tvrdšie sankcie v slovenskej retribučnej norme.60 

Napriek prísnym trestom, ale aj početným vyhláseniam politických 
strán, ktoré požadovali prísne sankcie pre aktívnych prisluhovačov vojnových 
režimov na Slovensku a v českých krajinách, dochádzalo k situáciám, kedy práve 
kolaboranti či bývalí predstavitelia vojnových režimov sa stali členmi povojno-
vých politických strán v Československu. 

5 ZÁVER

Retribučné nariadenie Slovenskej národnej rady č. 33/1945 Sb. nar. SNR 
bolo prejavom suverenity slovenského národa a jeho zástupcov v povojnovom 
Československu. Vnútropolitická situácia a potreba bezprostredného vyrieše-
nia povojnových otázok v  konkrétnych podmienkach Slovenska sa premietli 
aj do retribučného nariadenia a do jeho novelizácií. Povojnová situácia na Slo-
vensku bola poznačená začínajúcou súťažou dvoch najvýznamnejších povojno-
vých strán nielen o o voliča, aj o ideové smerovanie štátu. Demokratická strana  
 

Czechoslovakia. Cambridge University Press 2005, s. 142 – 185.

59 FROMMER, B.: National cleansing. Retribution against Nazi collaborators in postwar 
Czechoslovakia. Cambridge University Press 2005, s. 149. 

60 Pri diskusii o problematike prísnosti trestov odpovedal podpredseda vlády Ján Ursíny ministrovi 
Jaroslavovi Stránskemu: „Vám je ľahko súdiť tých chudákov, ktorí boli vydaní na milosť a  nemilosť 
Nemcom vtedy, keď ste vy v zahraničí mali chrbty kryté.“ URSÍNY, J.: Z môjho života. Martin: Matica 
slovenská 2000, s. 80.

i Komunistická strana Slovenska vedeli nájsť konsenzus v otázke vysporiadania 
sa s vojnovými zločincami, zradcami a kolaborantmi, citlivou sa však stala otáz-
ka potrestania predstaviteľov činných vo vojnovej Slovenskej republike. V tom-
to zmysle sa stalo retribučné súdnictvo prostriedkom revolučným, pomocou 
ktorého sa národ snažil vysporiadať so smutným obdobím svojich dejín. 
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CRIMEN MAGIAE V UHORSKU 
S OSOBITNÝM ZRETEĽOM NA PRAX KOŠICKÝCH 

A ABOVSKÝCH SÚDOV*

Erik Štenpien

“Čarodejnicu nenecháš nažive.”
(Ex 22, 17.)

Abstrakt: V predkladanej štúdií sa autor venuje problematike stíhania čaro-
dejníctva. Pokúša sa podať komplexný výklad od zárodkov trestného činu ča-
rodejníctva v  staroveku, cez ranofeudálne trestanie až k  obdobiu neskorého 
stredoveku, ktoré je typické často až hromadným prenasledovaním čarodejníc. 
V druhej časti sa venuje charakteristike procesov proti čarodejniciam v Uhor-
sku, a to najprv prostredníctvom rozboru základných normatívnych ustanovení 
a neskôr aj poukázaním na osobitosti súdneho konania. V závere autor predsta-
vuje vybrané procesy proti čarodejniciam z územia mesta Košice a Abova.

Kľúčové slová: čarodejníctvo, dejiny Košíc, dejiny práva na Slovensku

Abstract: In the present study, the author explores the issue of prosecution of 
witchcraft. Attempts to bring a comprehensive interpretation of the agents of 
the crime of witchcraft in ancient times through to the period of the late Mid-
dle Ages, which is typical of the often to mass persecution of witches. In the 
second part is dedicated to the characteristics of the processes against witches 
in Hungary, and it first through the analysis of the basic normative provisions, 
and later also by reference to the particularities of the legal proceedings. In the 
end, the author presents the selected processes against the witches from the 
territory of the city of Košice and Abaúj County.

Keywords: witchcraft, history of Košice, history of law in Slovakia 

1 TRESTNÝ ČIN ČARODEJNÍCTVA 

Azda neexistuje väčší prienik medzi právom a ďalšími spoločenskými ve-
dami, ako je to v  prípade tzv. bosoráctva. Ľudia v  každom čase verili a  veria 
v dobro a zlo v rôznych formách, ktoré sa na úrovni rozvoja príslušnej civilizá-
cie rôznym spôsobom personifikuje. Toto je predmetom výskumu sociológov 
i etnografov ktorí sa venujú výskumu spoločnosti, na druhej strane však túto 

stránku výskumu nemôže obísť ani právny historik, najmä ak súvisí s vývojom 
práva. Vzhľadom na to, že v istom štádiu vývoja ľudskej spoločnosti došlo ku 
kriminalizácií inštitútu čarodejníctva, nemôžeme sa vyhnúť akémusi spoločné-
mu výskumu, samozrejme každý podľa vlastných metód.

Je potrebné poznamenať, že ani dnes, v modernom 21. storočí, nie je viera 
v bosorky a temné sily celkom minulosťou. Existujú krajiny, najmä tzv. tretieho 
sveta, kde sú tzv. škodiace bosorky ešte stále postihované, trestané aj najvyšším 
trestom, a to ak aj nie celkom legálne, tak s tichým súhlasom úradov. Všimnime 
si “protičarodejnícku” kampaň, ktorú po svojom nástupe k moci vyvolala v po-
lovici 70. rokov 20. storočia socialistická vláda Beninu, ktorá bola prezentova-
ná ako forma “triedneho boja”. Priznania “čarodejníc” vysielal dokonca rozhlas 
tejto západoafrickej krajiny. Podobne v Tanzánií v 70. a 80. rokoch minulého 
storočia za vlády marxistického prezidenta Juliusa Nyerereho padlo za obeť 
viac ako 4800 údajných čarodejníc. Odhaduje sa tiež, že v Indií po získaní nezá-
vislosti až do dnešných dní padlo za obeť vykonštruovaným procesom niekoľko 
tisícok “čarodejníc”, a  to aj vo veľkomestách, ako je napr. Bombaj1. Súdené 
obete často verili, že sú vinné a ich trest je postihom za ich zločiny. Obvinenia 
teda mohli mať reálny základ – obvinené často používali pravé jedy, zapichovali 
špendlíky do voskových figúrok a pod2. 

Pojem „čarodejnica“ je rovnako starý ako ľudstvo samo. Už jeden z  naj-
starších dochovaných právnych predpisov na svete – Chammurapiho zákonník 
– nariaďuje vyhľadávanie čarodejníc s použitím neskôr smutne slávneho vod-
ného ordálu a prikazuje ich trestať. Podobne postihovali čarodejnice starovekí 
Asýrčania, Chetiti, Peržania či Indovia, ktorí verili, že čarodejnice dokážu lietať, 
ba dokonca posadnúť mŕtvoly. Čarodejnice nariaďuje trestať smrťou aj židovský 
Pentateuch, osobitne knihy Exodus a Deuteronomium. Trestom bývalo najčas-
tejšie ukameňovanie alebo narazenie na kôl.

Staroveké grécke právo bývalo voči čarodejniciam liberálnejším. Tu sa ča-
rodejníctvo chápalo skôr ako čarovanie osôb, ktoré uctievali niektoré božstvo. 
To im následne prepožičalo nadprirodzené schopnosti, ktoré však neboli pova-
žované vždy za trestný čin. Je známy prípad aténskej ženy, ktorá bola poprave-
ná za veštenie, teda skutok, ktorý nebol vždy v staroveku trestaný. 

Rimania verili, že čarodejnice obžierajú mŕtvoly, kradnú ich orgány, sú 
schopné sa premieňať na zvieratá, stiahnuť z neba Mesiac3, zničiť úrodu alebo 
ovplyvňovať počasie. Už Zákon XII. tabúľ nariaďoval trestať zneužitie mágie  

1 FRANCEK, J.: Čarodějnické příběhy. Praha 2005, str. 5. 

2 EVANS, R. J. W.: Vznik habsburské monarchie (1550 – 1700), Praha 2003, str. 454n.

3 To sa prisudzovalo legendárnym thessálskym čarodejniciam uctievajúcim bohyňu Hekaté. 
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na páchanie škôd – čiernu mágiu. Trestanie čiernej – škodlivej – mágie spoločne 
s travičstvom bolo spoločne súčasťou rímskeho chápania crimen magiae v ob-
dobí rímskej republiky a principátu. 

Mimoriadne prísne boli zákony proti čarodejniciam vydané cisárom Dio-
kleciánom, ktorý zaviedol ako trest pre škodlivé čarodejnice upálenie zaživa. Za 
vlády cisára Konštatntína I. Veľkého bol trest smrti upálením zaživa zavede-
ný aj pre veštcov. Jeho nástupca Konstantius II. svojimi dvomi zákonmi z roku 
357 nariadil trestať všetky formy mágie, vrátane bielej. Všetky neskororímske 
zákony boli neskôr zaradené roku 438 do Codexu Theodosianus a roku 529 samo-
zrejme do Codexu Justinianus, kde tvorili samostatnú kapitolu. Vzhľadom na to, 
že išlo o súčasť Justiniánovej kodifikácie, tieto normy boli recipované krajinami 
západnej, južnej i strednej Európy v rámci recepcie rímskeho práva.

Zo starovekého Ríma poznáme už prvé mená osôb súdených, či odsúde-
ných za čarodejníctvo. Kuriózny je prípad spisovateľa a filozofa Lucia Apuleia, 
ktorému obžaloba vyčítala, že si príliš často umýval zuby, alebo že pitval ryby, 
preto je isto čarodejníkom. Apuleius obvinenia úspešne vyvrátil, skúsenosti 
z procesu však neskôr zužitkoval vo svojom románe Metamorphoses, čiže Zlatý 
osol, ktorý je jediným rímskym románom, ktorý sa celý zachoval do súčasnosti. 
Prvou známou osobou, ktorá bola za čarodejníctvo v Ríme odsúdená na smrť  
(v tomto prípade uškrtením), bol Priscilianus, biskup z Ávily, ktorý bol poprave-
ný na priamy príkaz vzdorocisára Magna Maxima na žiadosť galských biskupov 
v  roku 385 a  to aj napriek protestom viacerých vplyvných osobností, okrem 
iného aj pápeža Sirícia4. 

Barbarské národy Európy takisto poznali inštitút čarodejníctva. Germáni 
nariaďovali čarodejnice trestať smrťou utopením. Na druhej strane Vikingovia 
spájali čarodejnice najčastejšie s bohyňou Freyou a považovali ich za prospešné. 
Nie je celkom jasné, ako chápali čarodejnice Kelti. Tacitus popisuje ženy v dl-
hých bavlnených habitoch, s pochodňami v ruke, ktoré sprevádzali druidských 
hudobníkov a povzbudzovali keltských bojovníkov. Či však išlo o druidky, nie 
je jasné5. Naši slovanskí predkovia rozlišovali medzi dvoma typmi čarodejníc, 
resp. čarodejníkov. Prospešné čarodejnice nazývali vedmami (mužský variant: 
vedun), naopak škodlivé označovali výrazom koldun, resp. v prípade žien koldu-
ňa). Škodlivé čarodejnice Slovania trestali smrťou6. 

4 CAVENDISH, R. Dějiny magie. Praha 1993, str. 60n. 

5 KOBRLOVÁ, Z.: Čarodějnictví – iluze, za niž se platilo životem. In: Historický obzor: časopis pro 
výuku dějepisu a popularizaci historie, 2011, 22(9 – 10), str.. 194 – 203.

6 WARNEROVÁ, E.: Ruské mýty, Praha 2006, str. 59

2 FEUDÁLNE „ČARODEJNÍCTVO“ A JEHO TRESTANIE

V období feudalizmu znamenal pojem čarodejnica (lat. striga, nem. Hexe, 
fr. sorciére, angl. Witch) nadprirodzenú démonickú bytosť, ktorá mohla škodiť 
ľuďom, lebo uzavrela dohodu s diablom a tým získala schopnosť čarovať a ko-
nať iné nadprirodzené skutky. Spočiatku sa za čarodejnice považovali len tzv. 
nočné čarodejnice (strigy), ktoré žili s diablom a ten ich za to odmenil takou mo-
cou, že boli schopné konať zázraky a  lietať vzduchom. Ich dôležitým znakom 
bolo, že neškodili a svoju činnosť vykonávali len v noci. Cirkevné autority síce 
vieru v  takéto čarodejnice priamo nevyvracali, ale považovali ich len za pre-
lud a nenariaďovali ich stíhanie. V neskoršom období sa začali rozlišovať dva  
druhy čarodejníc: 

•	 tzv.	malefici, ktoré škodili ľuďom a dobytku;
•	 tzv.	venefici, ktoré sa zaoberali miešaním jedov, ale aj liečením.

Ľudia v období neskorého feudalizmu verili, že do jednej z týchto dvoch 
skupín môže patriť ktokoľvek, ak pravda uzavrie spolok s diablom. Za čarodej-
nice sa však väčšinou považovali len ženy, ktoré neboli schopné odolávať diab-
lovým zvodom tak pevne ako príslušníci silnejšieho pohlavia. 

Najstaršie európske feudálne zákony – franské barbarské pravdy, nariaďo-
vali trestať veneficium smrťou upálením len v prípade, ak travič nie je schopný 
zaplatiť wergeld otrávenej osoby. Travičov však považovali za vrahov, nie za ča-
rodejníkov. Ak dochádzalo k trestaniu čarodejníc, tak len miernymi trestami, 
a to len v prípade osôb, ktoré ovplyvňovali počasie.

V rokoch 1231 – 1233 informoval Konrád z Marburgu pápeža Gregora IX. 
o mnohých prípadoch uctievania satana, ktoré odhalil. Pápež ho následne vy-
zval, aby sa s horlivosťou postavil proti šíreniu zla. Pápež Alexander VI. v ro-
koch 1258 a 1260 nariadil, aby čarodejnice súdili inkvizítori len vtedy, ak by boli 
súčasne obvinené zo zjavnej herézy. Keď roku 1398 teologická fakulta v Paríži 
prehlásila všetky druhy mágie za heretické, stalo sa čarodejníctvo v západnej 
Európe trestným činom, ktorý patril do výhradnej kompetencie inkvizície (tzv. 
crimen exceptum)7. R. 1484 vydal pápež Inocent VIII. bulu Summis desiderantes 
affectibus, ktorou rozhodol o prenasledovaní čarodejníc po celej Európe.

Zásadný prevrat v stíhaní čarodejníc znamenal vznik inkvizičného proce-
su. Tento pôvodne rímskoprávny typ súdneho konania začala cirkev využívať 
v 13. storočí na boj proti heretikom, pričom výkon trestov ponechávala na zá-
klade zásady „ecclesia non sitit sanguinem“ svetským súdom. Typickým znakom 
inkvizičného súdneho konania sa od 14. storočia stáva používanie tortúry.  

7 RYŚ, G.: Inkvizice, Praha 2004, str. 73.
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Inkvizičný typ procesu ako zaužívaný typ súdneho konania začala využívať cir-
kev od 15. st. aj na stíhanie čarodejníc8. 

Za kolísku „superzločinu“ čarodejníctva považujeme Savojské vojvodstvo, 
ktorého súčasťou boli na začiatku 15. storočia aj oblasť okolo Ženevského jazera 
a  Piemont. Tu bola sformulovaná nová definícia deliktu čarodejníctva, ktorá 
zahŕňala nie len škodlivé kúzla, ale už aj uzavretie zmluvy s diablom, telesný 
resp. pohlavný styk s démonmi (prípadne samotným diablom) a nočný let na 
zhromaždenie čarodejníc. V Savojskom vojvodstve prebehol v roku 1430 prvý 
masový hon na čarodejnice. Tu sa vytvorila predstava o existencií zvláštnej ča-
rodejníckej sekty. Práve v 15. storočí sa teológovia vo zvýšenej miere začínajú 
vo svojich spisoch zaoberať existenciou čarodejníctva – vznikajú mnohé tzv. dé-
monologické traktáty9. 

Všetky dovtedajšie démonologické spisy však prekonalo dielo spísané 
pravdepodobne z väčšej časti v rokoch 1486 a vytlačené v rokoch 1486 a 1487 
v Speyeri v tlačiarni Petra Drachta – Malleus maleficarum10. Čo sa týka autorstva 
diela, doteraz sa tradovalo, že autormi sú dvaja dominikánski mnísi – domini-
kánsky inkvizítor Heinrich Kramer – Institoris a profesor teológie na univerzite 
v Kolíne nad Rýnom a tiež dominikánsky inkvizítor Jacob Sprenger. Najnovšie 
výskumy však účasť Sprengera na tvorbe práce spochybňujú11. Pre právneho 
historika je najvýznamnejšou tretia časť diela, ktoré je síce teologicko-filozo-
fickým traktátom, v tejto časti však podáva akýsi návod sudcom na súdenie ča-
rodejníc. Napriek neskoršiemu prijatiu celého radu zákonných noriem najmä 
v  západnej Európe12, práve táto časť zásadne ovplyvnila procesný postup pri 
vyšetrovaní deliktu mágie vo veľkej časti Európy. 

8 MONTER, W. E.: European Witchcraft. New York 1964, str. 62n. 

9 Napr. démonologický traktát dominikánskeho priora z Bazileja Johannesa Nidera pod názvom 
Formicarius /seu dialogus ad vitam christianum exemplo conditionem formicae iniciativus/, spísaný 
v  prvej polovici 30. rokov 15. storočia. K  tomu pozri napr. KORS. A. C –  PETERS, E. (ed.): 
Witchcraft in Europe 1100 – 1700: Documentary History. London 1972. 

10 V českom preklade dostupné od roku 2000. Viď Kladivo na čarodějnice (v překladu Jitky Lenkové). 
Praha 2000.

11 FRANCEK, J.: Čarodějnické příběhy. Praha 2005, str. 13. MAXWELL-STUART, P. G.: Witchcraft. 
Gloucestershire 2000, str. 31. 

12 Akými boli Constitutio Criminalis Bambergensis z  roku 1507, Constitutio Criminalis Carolina 
z  roku 1532, ďalšie trestné kódexy nemeckých krajín, anglický zákon o  čarodejniciach z  roku 
1563, španielske dekréty a francúzske zákony zo 16. a 17. st. 

3 CRIMEN MAGIAE V UHORSKU A PRAX SÚDOV V KOŠICIACH

Najstaršie uhorské zákony netrestali tzv. nočné čarodejnice, ktorých exis-
tenciu dokonca zákony kráľa Kolomana priamo popreli. Na druhej strane male-
fica bol druh čarodejnice, ktoré trestal už Štefan I. Panovník nariadil odovzdať 
takúto osobu kňazovi, ktorý ju mal v kostole podrobiť pôstu a poučiť ju vo vie-
re. Ak bola čarodejnica chytená opakované, malo jej byť rozpáleným kostolným 
kľúčom vypálené znamenie na čele, na prsiach a na lopatkách. Tretia recidíva 
znamenala pre čarodejnicu trest smrti. Zákony kráľa Ladislava Svätého naopak 
netrestali čarodejnice vôbec. V 12. storočí v Uhorsku zaviedli v prípadoch podo-
zrenia z čarodejníctva alternatívne skúšku žeravým železom alebo vodný ordál, 
ktoré vykonával župný súd za prítomnosti predstaviteľa cirkvi. Ak sa žaloba 
nepotvrdila, bol trestaný žalobca tak, ako by bol sám vinný. V 13. storočí bol 
pre osoby obvinené z čarodejníctva zavedený cirkevný trest exkomunikácie13. 

Tento prístup k  trestaniu čarodejníc sa v Uhorsku veľmi dlho nezmenil. 
Určitý vývoj posudzovania tohto trestného činu pozorujeme v mestských šta-
tútoch. Najstaršími spomedzi nich sú ustanovenia o trestaní čarodejníc zo šta-
tútov miest Dalmácie v 13. – 14. storočí. Prvý uhorský proces vedený proti ča-
rodejnici sa konal v Záhrebe roku 1360. Odsúdená bola potrestaná potupným 
trestom (sprísnená obdoba praniera), musela však sľúbiť, že sa polepší, lebo 
v prípade recidívy jej hrozilo upálenie. 

Až v prvých desaťročiach ranného novoveku sa začali v Uhorsku čarodej-
nice stíhať prísnejšie. Podobne ako v Anglicku ani v Uhorsku nepatrilo čarodej-
níctvo medzi výnimočné trestné činy (crimen exceptum), súdili ho teda svetské 
súdy – sedrie, dištriktuálne tabule, súdy slobodných kráľovských miest, zeme-
panské súdy. Do roku 1584 boli procesy proti čarodejniciam v Uhorsku vedené 
podľa obžalovacej zásady súdneho konania14. Na začatie procesu nebolo po-
trebné zistiť spojenie čarodejnice s diablom, stačilo ak sa dokázalo, že obvinená 
vedela liečiť. Po zavedení inkvizičného typu konania vykonávali vyšetrovacie 
úkony, zastupovali žalobu, súdili a vykonávali rozsudok už len štátni, mestskí 
alebo zemepanskí úradníci. 

V 16. storočí sa pri vynášaní rozsudkov aj v Uhorsku preferoval trest smrti 
upálením. Prax však bola taká, že nie každé konanie skončilo hrdelným rozsud-
kom, dosť častým javom v Uhorsku bolo oslobodenie pre nedostatok dôkazov 
alebo uloženie miernejšieho trestu (vyhnanstvo, vypálenie znamenia a pod.). 

13 Pozri Magyar jogi lexikon (Maďarský právny lexikón), Budapešť 1898, str. 275.

14 Prvým procesom, v ktorom vystupuje verejný žalobca bol súdny proces proti Kataríne Szabóovej, 
vedený roku 1584 v Kluži – obžalovaná skončila na hranici.
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Zákon Ferdinanda I. z roku 1527 zaviedol do právnej praxe pojem „bosor-
ka“ (lat. incantatrices) a nariadil trestať tento trestný čin z úradnej moci svet-
skými súdmi. Zároveň však nedefinoval, kto to „bosorka“ vlastne je. Definíciu 
pojmu priniesla až rakúska kodifikácia trestného práva vydaná Ferdinandom 
III., ktorá bola roku 1696 publikovaná ako príloha tretieho vydania oficiálnej 
zbierky zákonov Corpus Iuris Hungarici pod názvom Praxis Criminalis. Zákon 
v  Uhorsku nikdy nenadobudol právnu účinnosť, bol však sudcami používaný 
ako príručka pri bosoráckych procesoch15. 

Roku 1712 bol vypracovaný prvý návrh uhorského trestného zákonníka, 
ktorý vo svojom § 9 upravil inštitút bosoráctva. Trestané bolo akékoľvek spol-
čovanie s  diablom, a  to smrťou sťatím. Za liečiteľstvo návrh zákona ukladal 
odňatie slobody. Po prvýkrát bolo zákonom stanovené, že upálenie môže byť 
zmiernené predošlým sťatím. Návrh zákona sa však nepodarilo presadiť. 

Proti prenasledovaniu bosoriek ako prvý vystúpil r. 1728 cisár Karol VI., 
ktorý nariadil opatrnejšie vyšetrovanie osôb obvinených z bosoráctva. Až Mária 
Terézia sa pokúsila prísnymi nariadeniami podriadiť bosorácke procesy svojmu 
dozoru. R. 1756 v nariadení Planum regulationis in re sanitatis bolo ustanovené, 
že úrady musia rozsudky smrti vynesené na základe tortúry alebo vo veci boso-
ráctva a mágie pred ich výkonom predložiť na schválenie Miestodržiteľskej rade 
v Bratislave. Roku 1766 bol prijatý zákon Lex caesaro – regia ad extirpandam su-
perstitionem ac racionalem judicationem criminalem Magiae, Sortilegii (o potlačení 
povier a o racionálnom posúdení mágie a čarodejníctva), ktorý sa stal súčasťou 
nového tereziánskeho trestného zákonníka z roku 1768 – zákona ktorý zakázal 
prenasledovanie čarodejníc. Napriek tomu Miestodržiteľská rada musela ešte 
3. augusta 1772 vydať nariadenie, podľa ktorého osoby odsúdené na tortúru 
mali byť pred jej výkonom vyšetrené skúseným chirurgom, či znesú výsluch bez 
ujmy na živote. Najneskorší údaj o vynesení rozsudku smrti „propter magiam“ 
pochádza z Kežmarku z roku 177716.

Čo sa týka súdneho konania, je dôležité uviesť, že v Uhorsku nikdy neexis-
tovala inkvizícia. Nemáme informácie o výnimočných súdoch ani o osobitných 
komisiách, ktoré by vyšetrovali čarodejnice. Pojednávania viedli riadne župné, 
mestské súdy a  súdy zemepánov s  právom meča a  nakoľko trestný čin čaro-
dejníctva nebol v Uhorsku považovaný za “crimen exceptum”, jeho postihovanie 

15 BÉLI, G. –  KAJTÁR, I.: Österreichisches Strafrecht in Ungarn: Die „Praxis Criminalis” von 1687, 
In: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, ročník 16, č. 4, Manz 1994, str. 325 – 335. 

16 O prenasledovaní čarodejníc v  krajinách strednej Európy pojednáva KONCZ, I. K.: 
Boszorkányüldözések elleni harc a  koraújkori Európa középső területén (Boj proti prenasledovaniu 
čarodejníc v  ranonovovekej strednej Európe), In:  Studia iurisprudentiae doctorandorum 
Miskolciensium, Tomus 1/1, Fasciculus 1 – 20, Miškolc 2002, str. 419n. 

bolo rovnaké ako v prípade iných hrdelných trestných činov17. Odchýlkou bolo 
len to, že síce nie vždy a všade, ale v tomto prípade relatívne často súdy použí-
vali proti obvineným osobám vodnú skúšku ako aj iné ordálie, a to buď za úče-
lom zistenia viny pred vynesením rozsudku, alebo niekedy aj po jeho vynesení, 
tesne pred výkonom trestu. 

Pred uhorskými súdmi sa využívali v konaní proti čarodejniciam v zásade 
len 4 formy ordálií: 

•	 skúška váhami
•	 skúška zahryznutím
•	 skúška žeravým železom 
•	 skúška studenou vodou.

Skúška váhami spočívala v  tom, že obvinenú odvážili a ak bola v pome-
re k svojej postave považovaná za podozrivo ľahkú, bola vyhlásená za vinnú. 
Skúška zahryznutím sa konala tak, že v  prítomnosti sudcov žena obvinená 
z čarodejníctva spoločne s „čestnou“ ženou dávali psovi a mačke zožrať chlieb 
s maslom. Ak sa zvieratá nepriblížili k chlebu ponúkanému podozrivou, bola jej 
vina považovaná za dokázanú.

Skúška žeravým železom sa pri výsluchoch čarodejníc v Uhorsku používala 
len výnimočne. Konala sa v predsieni alebo v kobke kostola, kde obvinená muse-
la vziať do ruky ťažké rozžeravené železo posvätené biskupom. Pred skúškou jej 
ruku omotali do plátna, aby jej znemožnili použitie magických nástrojov proti 
žeravej sile železa; plátno zapečatili a podozrivú až do výkonu skúšky nespustili 
z očí. Pri skúške jej ruku odviazali a po jej skončení ju opäť obviazali a až na tretí 
deň jej úradne vyšetrili zranenia. Ak sa rany začali hojiť, bol to dôkaz neviny. Ak 
však počas výkonu skúšky obvinená cítila prudkú bolesť, nemohla sa pohnúť 
z kostola, ušla pred výkonom skúšky alebo sa jej rany nehojili, bola vyhlásená za 
vinnú. Inou formou skúšky žeravým železom bola povinnosť podozrivej prejsť 
boso po rozžeravených lemešoch alebo cez žeravú pahrebu. Obvinenej mohli 
tiež natiahnuť na ruku rozžeravenú železnú rukavicu.

Skúška studenou vodou spočívala v tom, že obvinenú zviazanú hodili do 
vody. Ak sa udržala na hladine, teda ju „voda odmietla prijať“, bola vyhláse-
ná za vinnú, ak sa ponorila, bola nevinná18. Jedným z prvých prípadov skúšky 
studenou vodou v  Uhorsku bola vodná skúška ktorá sa konala v  roku 1597  

17 IKLÓDI, A.: A  magyarországi boszorkányüldözés történeti átalakulása (Historický vývoj 
prenasledovania čarodejníc v Uhorsku). In: Etnographia XCIII (1982) 2, str. 292. 

18 O božích súdoch, ich formách a výkone pojednáva STIPTA, I.: Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 
1918, Košice 2004, str. 164n.
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v Ťahanovciach, ktoré v tom čase patrili Šarišskej župe19. V uvedenom prípade 
však ešte nie je jasné, či išlo skutočne o vodnú skúšku, alebo o trest. Prvý doká-
zateľný vodný ordál v Uhorsku sa konal r. 1588 v Kluži20. 

Najviac vodných skúšok sa v Uhorsku konalo v rokoch 1700 – 1730. Spo-
medzi hornouhorských žúp máme údaje zo Šarišskej, Zemplínskej, Prešporskej, 
Nitrianskej, Abovsko – Turnianskej a Gemerskej župy. Niekedy sa dokonca ko-
nali tieto skúšky aj hromadne21, hoc nie vždy s úspešným koncom. Platila zása-
da, že aj napriek ponáraniu obvinenej do vody nesmel kat podozrivú poškodiť 
na zdraví alebo na živote. V nasledujúcej tabuľke podávame prehľad všetkých 
dochovaných preukázaných vodných skúšok z územia Slovenska22:

Dátum Miesto Župa Zdroj

1701 Komárno Komárňanská Bessenyei II., str. 58

1710 Tokaj Zemplínska Schram, str. 693

1711 Čeklís Prešporská Schram, str. 499

1713 Rimavská Sobota Gemerská Bessenyei I., str. 271

1713 Tallóš Prešporská Schram, str. 853

1714 Nagyszeg (?) Nitrianska Schram, str. 455

1718 Berzéte Gemerská Bessenyei I., str. 242

1718 Büd Abovsko – Turnianska Bessenyei I., str. 44

1720 Silaš Abovsko – Turnianska Schram, str. 160

Na rozdiel od západnej Európy vo väčšine uhorských čarodejníckych prí-
padov pre vynesenie odsudzujúceho rozsudku nestačilo priznanie obvineného, 
a teda nebolo potrebné používať tortúru s takou neúprosnou nemilosrdnosťou. 
Mučenie u nás síce bolo využívané23, neslúžilo však na zaistenie priznania, bolo 

19 TÓTH G., P.: Folyampróoba –  liturgikus vízpróba –  boszorkányfürösztés (Vodná skúška –  liturgická 
skúška studenou vodou – kúpanie čarodejníc), In: Demonológia és boszorkányság Európában, Pécs 
2000, str. 249 – 285. 

20 KOMÁROMY, A.: Magyarországi boszorkányperek levéltára (Súpis uhorských bosoráckych sporov), 
Budapešť 1910, str. 71.

21 Hromadné skúšky studenou vodou boli typickými pre Horné Uhorsko.

22 Tabuľka spracovaná podľa TÓTH G., P.: Folyampróoba – liturgikus vízpróba – boszorkányfürösztés 
(Vodná skúška –  liturgická skúška studenou vodou –  kúpanie čarodejníc), In:  Demonológia és 
boszorkányság Európában, Pécs 2000, str. 282. 

23 V najstarších časoch na telo vypočúvaného kvapkali horúci decht, resp. ho uchopovali do  
žeravých klieští. 

skôr využívané ako sprísnenie trestu v čase jeho vyhlásenia ako aj na to, aby 
odsúdená osoba pomenovala svojich spoluvinníkov. 

V konaní nemali rozhodujúcu úlohu výsledky mučenia, ale výpovede sved-
kov, dôležitým faktorom bola aj poverčivosť sudcov. Osoba, ktorá mala už v mi-
nulosti vo svojom okolí povesť čarodejnice, bola spravidla stratená. Môžeme 
povedať, že napriek tomu, že tieto procesy sú aj v Uhorsku z hľadiska dnešného 
právneho cítenia poburujúce, boli omnoho “čistejšie” ako tie západoeurópske, 
s fanatizmom sa tu stretávame zriedkavejšie. Dôkazom je skutočnosť, že vyhľa-
dávanie bosoráckych znamení, tak typické pre západnú Európu, sa u nás objavi-
lo až v tých najneskorších sporoch, ktoré už boli ovplyvnené zahraničným prá-
vom, teda až po roku 1720. O obvinení, resp. odsúdení detí, resp. mladistvých 
osôb v Uhorsku nemáme žiadne správy. Hromadné procesy, snáď s výnimkou 
jediného24, sa v Uhorsku nekonali. 

Čo sa týka počtu obvinených v najlepšie zdokumentovanom období rokov 
1565 – 1756, na základe archívnych údajov i zbierok súdnych prípadov25 mô-
žeme uviesť číslo 554, o  ktorom predpokladáme, že nie je konečné a  budúce 
archívne skúmanie ho ešte môže zmeniť. Spomedzi týchto prípadov sa len 169 
skončilo vynesením rozsudku smrti, o výsledku 151 procesov nemáme dosta-
točné informácie. Spomedzi 169 hrdelných rozsudkov bolo 23 takých, kde bol 
odsúdený pred upálením sťaťý mečom, v 1 prípade bol odsúdenec utopený a 1 
prípad sa skončil vynesením rozsudku smrti ukameňovaním. Vo zvyšných prí-
padoch boli podozrivé osoby navždy vyhnané zo župy, kde ich obvinili, bolo im 
vypálené znamenie hanby, bol proti nim použitý telesný trest, boli odsúdené na 
dlhodobé väzenie alebo boli dokonca oslobodené.  Vyhnanstvom trestali 
uhorské súdy tie prípady mágie, v ktorých sa nepodarilo dostatočne preukázať 
vinu. Telesný trest ukladali súdy odsúdeným čarodejniciam vtedy, ak boli ochot-
né podpísať reverz o  tom, že sa v budúcnosti zdržia všetkých čarodejníckych 
aktivít. Vypálenie znamenia hanby nebolo v období neskorého feudalizmu čas-
tým trestom čarodejníc. Ak sa pre jeho uloženie súdy rozhodli, vždy sa opierali 
o dekréty prvých uhorských kráľov, ktorí nariaďovali trestať čarodejnice práve 
takto. Dlhodobé väzenie sa ukladalo obvineným len vo forme predbežnej väzby. 
Je však známy jeden prípad, kedy sa súd s ohľadom na zlý zdravotný stav obžalo-
vanej uspokojil s väzením. Na základe dochovaných údajov z rokov 1520 – 1780,  

24 Segedínsky bosorácky proces z  roku 1728, teda z  neskoršej doby, kedy bolo popravených  
13 odsúdených osôb. 

25 KOMÁROMY, A.: Magyarországi boszorkányperek levéltára (Súpis uhorských bosoráckych sporov), 
Budapešť 1910; SCHRAM, F. (ed.): Magyarországi boszorkányperek 1529 – 1768 (Uhorské bosorácke 
spory 1529 –  1768), I. a  II. zv., Budapešť 1970 a  1984; BESSENYEI, J. (ed.): A  magyarországi 
boszorkányság forrásai (Pramene uhorského bosoráctva), I. – III. zv., Budapešť 1997 – 2000.
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teda z celého obdobia prenasledovania čarodejníc v Uhorsku, je možné vypraco-
vať prehľadnú tabuľku uložených trestov za čarodejníctvo v Uhorsku26: 

Obdobie Smrť Menší 
trest

Oslobode-
nie

Neznámy 
trest Spolu

1520 – 1560 2 1 – 7 10

1560 – 1570 4 – – 1 5

1570 – 1580 1 1 – 3 5

1580 – 1590 11 – 1 5 17

1590 – 1600 4 – 1 3 8

1600 – 1610 6 2 2 2 12

1610 – 1620 10 2 – 3 15

1620 – 1630 14 8 3 18 43

1630 – 1640 9 6 2 21 38     

1640 – 1650 6 3 3 39 51    

1650 – 1660 19 3 3 32 57

1660 – 1670 15 10 9 29 63

1670 – 1680 26 4 3 24 57

1680 – 1690 22 3 2 18 45

1690 – 1700 39 14 23 27 103

1700 – 1710 46 16 8 36 106 

1710 – 1720 62 29 36 90 217 

1720 – 1730 64 36 27 100 227 

1730 – 1740 36 33 26 85 180

1740 – 1750 51 24 36 74 185 

1750 – 1760 21 22 41 59 143

1760 – 1770 1 7 9 30 47

1770 – 1780 3 1 – 4 8

Vidíme, že z celkového počtu 1642 prípadov bol trest smrti uložený len 
u 472 osôb, čo je len 28, 75 % odsúdených. Vzhľadom na pomerne veľký počet  

26 Tabuľka spracovaná podľa KLANICZAY, G.: Boszorkányhit, boszorkányvád, boszorkányüldözés 
a XVI. – XVIII. században (Viera v čarodejnice, obžaloba z čarodejníctva, hony na čarodejnice v XVI. 
– XVIII. storočí), In: Etnographia XCVII (1986), 2 – 4, str. 263. 

procesov, ktorých rozsudky sa nepodarilo vypátrať (713, čo je 43,42% zo všet-
kých súdených káuz), je tu predpoklad, že by sa na základe dokumentov, kto-
ré sa len v budúcnosti azda podarí objaviť, toto číslo mohlo zvýšiť. Na druhej 
strane pri porovnaní s dostupnými údajmi z krajín západnej Európy nemožno 
predpokladať, že by percento uložených trestov smrti za čarodejníctvo v Uhor-
sku dramaticky stúplo. Aj keby tých 713 dnes neznámych rozsudkov bolo hrdel-
ných, nedosiahlo by Uhorsko ani zďaleka úroveň napr. juhonemeckých štátov, 
kde bolo v porovnateľnom období 15. – 18. storočia preukázateľne uložených za 
crimen magiae až 3229 hrdelných rozsudkov27. 

Vďaka zbierkam súdnych prípadov horeuvedených autorov (Komáromy, 
Schram, Bessenyei) sú uhorské procesy vedené proti čarodejniciam pomerne 
dobre zdokumentované. Samozrejme, citované diela neobsahujú vyčerpávajúci 
výpočet prípadov, ešte veľa rozsudkov, či zápisníc leží v archívoch a je potreb-
né sa im venovať. Už známe údaje však umožňujú venovať sa istému stupňu 
analýzy. Z hľadiska hornouhorských (slovenských) súdnych procesov je najlep-
šia zbierka editovaná Józsefom Bessenyeim, ktorá je navyše pomerne nová28. 
Svoj význam má však aj už spomínaná staršia práca Andora Komáromyho29. 
V ďalšom sa na základe údajov práve týchto zbierok pokúsime predstaviť čita-
teľovi niekoľko unikátnych prípadov z praxe košického mestského súdu, resp. 
abovsko-turnianskej sedrie, ktoré sa od “bežných” procesov proti čarodejniciam 
v  niečom líšia, resp. sú niečím zaujímavé. Možno totiž smelo tvrdiť, že prax 
súdov sídliacich v slobodnom kráľovskom meste Košice (mestských alebo žup-
ných) bola miestami doslova unikátna. Bola by škoda, keby niektoré ich prípady 
zapadli prachom...

Napokon, veď už prvý známy proces vo veci mágie v Hornom Uhorsku bol 
vedený mestským súdom v Košiciach. Zároveň ide o jeden z prvých prípadov 
použitia vodného ordálu pre vyšetrovanie čarodejníctva. O čo išlo? Dve ženy 
sa v roku 1517 na mestskom súde v Košiciach sťažovali na Jánosa Terjéka, že 
ich obvinil z čarovania a preto ich chceli podrobiť vodnej skúške. Z citované-
ho dokumentu, ktorý bol od roku 1840 citovaný v maďarských etnografických 
zbierkach30 vyplýva, že vodný ordál azda ani nebol použitý a  sťažnosť dvoch 

27 KLANICZAY, G.: Boszorkányhit, boszorkányvád, boszorkányüldözés a XVI. – XVIII. században (Viera 
v čarodejnice, obžaloba z čarodejníctva, hony na čarodejnice v XVI. – XVIII. storočí), In: Etnographia 
XCVII (1986), 2 – 4, str. 262. 

28 BESSENYEI, J. (ed.): A  magyarországi boszorkányság forrásai (Pramene uhorského bosoráctva),  
I. – III. zv., Budapešť 1997 – 2000.

29 KOMÁROMY, A.: Magyarországi boszorkányperek levéltára (Súpis uhorských bosoráckych sporov), 
Budapešť 1910

30 DÖBRENTEI, G.: Régi magyar nyelvemlék (Staré uhorské jazykovedné pamiatky). Budapest 1840. 15. 1. 



- 306 - - 307 -

Právo v priestore a čase Právo v priestore a čase

počestných meštianskych žien bola úspešná. Ide však o prvú písanú spomienku 
na použitie vodného ordálu v našich čarodejníckych procesoch. 

Veľmi dlho boli čarodejnícke procesy v Uhorsku súkromnožalobnými a ko-
nanie, podľa ktorého boli vedené, bolo založené na akuzačnom princípe. Až 
do roku 1584 boli všetky bosorácke spory akuzačné. Aj po tomto dátume však 
pretrvávali v Uhorsku akuzačné zásady, a to najmä na severe krajiny. V meste 
Košice až 27. augusta 1686 prijala Mestská rada nariadenie, ktorým sa prikazo-
valo prenasledovanie čarodejníc z úradnej moci31. 

V Uhorsku došlo v 16. storočí k náboženskej diferenciácií obyvateľstva na 
katolíkov a  protestantov. Je zaujímavé pozorovať vzťah oboch cirkví k  trest-
nému činu mágie. Kým na územiach ovládaných katolíkmi sa súdnych konaní 
proti čarodejniciam často zúčastňovali aj predstavitelia cirkvi (aj keď nie v úlo-
he sudcov, len ako pozorovatelia), na protestantských územiach boli procesy 
proti čarodejniciam vedené na svetských súdoch s vylúčením cirkvi. To je však 
zároveň jediný rozdiel – ako katolíci, tak protestanti prenasledovali čarodejni-
ce rovnako neúprosne. V niektorých zápisniciach nachádzame dokonca otázku 
položenú obžalovanej sudcami, akého je vierovyznania. Častou bola otázka, 
kedy a prečo opustila podozrivá osoba kresťanskú vieru a upísala sa diablovi. 
Túto otázku kládli súdy bez ohľadu na to, či sa jednalo o oblasti katolícke alebo 
protestantské32. Na rozsudok odpoveď obvinenej nemala nikdy vplyv. 

Na základe dochovaného spisového materiálu môžeme uhorské procesy 
s čarodejnicami rozdeliť na dve skupiny podľa presného znenia obžaloby:

- žaloba z  bosoráctva mohla obviňovať podozrivú osobu z  uzavre-
tia spolku s  diablom, z  účasti na sabatoch, čiernych omšiach, z  po-
hlavného styku s  diablom, kanibalizmu a  pod. Takéto obžaloby boli  
v Uhorsku zriedkavejšie. 

- prevažná väčšina žalôb vyčítala podozrivým osobám vyvolávanie škôd 
na živote a zdraví iných ľudí alebo domácich zvierat (napr. spôsobenie 
potratu, vážnej choroby, impotencie, urieknutie dobytka a pod.). V prí-
pade tejto skupiny žalôb musíme konštatovať, že neboli vždy vykonštru-
ované, aj keď sa podozrivé osoby k  vine často priznali až pri mučení. 
Samozrejme o čarovaní tu nikdy nemohla byť reč, väčšina obvinených 
však boli babice, liečiteľky, či bylinkárky, ktoré dobre poznali účinky 
bylín a  nerastných látok na ľudský alebo zvierací organizmus a  mohli 
ich v  niektorých prípadoch využívať aj na súkromné účely. Väčšina  
obvinení však bola vykonštruovaná. Nezriedka sa stretávame s prípad-

31 Maďarský štátny archív: B: Kassa v. H III/2 mac 85. fol. 469/b.

32 Napr. v  spore Abovsko –  Turnianskej župy proti Márií Kisovej roku 1736. Vypočúvaná všetko 
poprela. Napriek tomu bola odsúdená spoločne s dvoma spoluvinníkmi. BESSENYEI, I. časť, str. 63. 

mi bosoráckych procesov, v ktorých bola zrejmá zaujatosť žalobcov proti  
nevinným obetiam.

Špeciálny prípad, ktorý možno čiastočne zaradiť do tejto skupiny, svojou 
povahou je však úplne výnimočný, súdila Abovsko – Turnianska sedria v 18. 
storočí. Trestný súd komitátu odsúdil slúžku Jána Bercíka a  jeho manželky 
menom Šuška na smrť za neúspešný pokus o potrat vlastného dieťaťa. Pokus 
sa nepodaril, narodili sa dve deti. Obžalovaná by pravdepodobne vôbec nebo-
la podozrivá z mágie, keby novorodenci mali ľudskú podobu. Keďže však boli 
postihnutí, vzniklo tu podozrenie z praktikovania mágie, ktoré potvrdili sved-
kovia33. Zvláštnosťou je samotná podstata prípadu. Vyvolanie potratu babicou 
totiž mohlo byť a často aj bývalo považované za čarodejníctvo. V tomto prípade 
však išlo o  vyvolanie potratu matkou, ktoré by podľa uhorského práva malo 
byť kvalifikované skôr ako vražda. V danom prípade rozhodol zrejme fakt, že 
narodené	deti	“...boli	malé,	ich	hlavy	boli	ako	malé	červené	jabĺčko...ruky,	nohy,	
uši a ústa mali...aj keď ešte neboli tak dobre vyformované...ale vlasy a nechty 
nemali... a ich pohlavie nebolo možné dobre rozlíšiť...34” 

Zjavne vykonštruovaný bol tiež súdny proces, ktorý viedla Abovsko – Tur-
nianska župa zhruba v tom istom čase – v roku 1700. V Medzeve chytili v zá-
hrade jedného počestného občana takmer nahého žobráka, ktorý mal cez plece 
prehodenú tašku a v nej zamknutú klatku. Keď ho predviedli na výsluch k slúž-
nemu, tulák vypovedal, že ho nemôžu zatknúť, kým klatku neotvoria. Slúžny 
sa postaral o to, aby podmienka bola splnená a tuláka zavreli do väzenia. Súdny 
proces, ktorý proti nemu Abovsko – Turnianska župa začala sa opieral o fakt, 
že bol skutočne slobodný, kým bola klatka zamknutá, teda bol zjavne čarodejní-
kom. Bohužiaľ spisový materiál tohto sporu sa zachoval iba v zlomkoch, preto 
nie je známe, či tuláka z Medzeva odsúdili35. 

Zaujímavo si počínala Abovsko –  Turnianska sedria roku 1757 v  proce-
se vedenom proti Žofií Szabóovej. Súd sa totiž rozhodol preskúmať duševný 
stav svedkyne (nie obžalovanej, o ktorej vine, zdá sa, nemal pochybnosti) Anny 
Juhászovej, pričom sa uspokojil výpoveďou inej svedkyne. Toto je jeden z pr-
vých prípadov preskúmania duševného stavu účastníka konania v  Uhorsku, 
ktorý nám je známy36.

33 BESSENYEI, I. časť, str. 24. 

34 BESSENYEI, I. časť, str. 27 – 28.

35 BESSENYEI, I. časť, str. 29.

36 BESSENYEI, I. časť, str. 83n.
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Samozrejme prípady, o  ktorých sme doteraz hovorili, neboli zďaleka je-
diné. Ide však o natoľko výnimočné kauzy, že považujeme za potrebné sa im 
venovať aspoň natoľko, nakoľko to dovolí súčasný stav poznania spisového ma-
teriálu. Nevylučujeme – a bolo by to isto veľmi dobré – keby sa v budúcnosti 
podarilo v archívoch nájsť stratené časti spisov. To by umožnilo utvoriť si obrá-
zok o tom, ako súdy na východe Slovenska postupovali v takýchto prípadoch, 
ktoré nemali v porovnaní s  inými časťami krajiny obdobu. Bolo by zaujímavé 
porovnať prax abovskej trestnej sedrie napr. s praxou župného súdu v Trenčíne, 
ktorý bol na rozdiel od trestných súdov sídliacich v Košiciach známy svojim ri-
goróznym postupom proti obvineným, bez ohľadu na ich stavovský pôvod37. To 
však ukáže až čas. Veď aj historická veda sa mení a vyvíja a to, čo platilo dnes,  
už zajtra platiť nemusí.

37 V prípade výsluchu obvinenej šľachtičnej Kataríny Ďurčanskej, ktorá bola obvinená inou odsúdenou 
čarodejnicou, trenčianska sedria neváhala použiť v osvietenom roku 1739 proti šľachtičnej útrpný 
výsluch, čo bolo v rozpore s ustanoveniami Tripartita a šľachtickými výsadami. Až keď obhajca 
obvinenej dokázal jej stavovskú príslušnosť, stali sa už vykonané dôkazy nepoužiteľnými. Zdroj: 
Archív Maďarského národného múzea, Fol. Lat. 3731. Beliczay diplomatarium XII. 1193.

FIDEIKOMIS V SYSTÉME NÁUKY I. KELEMENA 
A I. FRANKA ALEBO KRÁTKE POZASTAVENIE SA 

NAD DÁVNO ZABUDNUTÝM INŠTITÚTOM 
SÚKROMNÉHO (DEDIČSKÉHO) PRÁVA

Adriana Švecová

Abstrakt: Keď v roku 1924 československé poprevratové zákonodarstvo od-
straňovalo dôsledne všetky relikty starých šľachtických osobných a majetkových 
výsad, medzi odmietnuté inštitúty jednoznačne zaradilo aj fideikomis (zákon 
č. 179/1924 Sb. z. a n.)1. Aký bol jeho právny základ v uhorskom súkromnom 
práve, sa pokúsila autorka rekonštruovať v predloženej krátkej informatívnej 
štúdii2 na príklade názorov významných predstaviteľov predrevolučnej uhor-
skej právnej vedy I. Kelemena a I. Franka. Hlavným úmyslom nie je však plano 
a odťažito ahistoricky hľadieť do minulosti, ale venovať krátku reminiscenciu 
jednému z inštitútov, ktorý podporoval súdržnosť rodinných zväzkov (aj veľmi 
vzdialených rodinných vzťahov, resp. aj fideikomisom založených, či obnove-
ných), poukazujúc sa ochrannú a protežujúcu funkciu pôvodného, uhorského 
dedičského práva stojacom vo vzťahu k fideikomisu aj na domácom obyčajovom 
úze, aj na zákonnom normativizme, ovplyvnenom západoeurópskou tradíciou.

Kľúčové slová: fideikomis, majoratus, senioratus, dedičské právo, dedenie, 
destinatár, fideikomisár. 

1 §  1 z. č.  179/1924 Zb. z. a  n.: „Svěřenství (rodinné fideikomisy) všeho druhu se zrušují. Nová 
svěřenství nemohou býti zřizována“, podľa Sbírka zákonů a  nařízení státu československého. Praha: 
Státní tiskárna, 1924, s. 1015. Zákon umožnil ich úpravu novou dohodou medzi bývalými členmi 
fideikomisov a derogoval tiež nariadenie ministerstva spravodlivosti č. 1869/J.M. Fideikomisárnu 
substitúciu v  Čechách,  na Morave, v  Sliezsku prax aplikovala podľa zásad AGBG §  604 –  646. 
Judikatúra Najvyššieho súdu v rozh. NS zo dňa 4. januára 1930 Rv IV 258/29 potvrdila zrušenie 
fideikomisov na základe uvedeného zákona, pozri Úradná sbierka Rozhodnutí Najvyššieho 
súdu Československej republiky vo veciach občianskych z  právnej oblasti. Bratislava: Nakladateľ 
a vydavateľ Právnická Jednota na Slovensku v Bratislave za podpory Ministerstva spravodlivosti, 
1930, r. II., č. 314. K tomu pozri tiež KRČMÁŘ, J.: Právo dědické, Praha, 1928, s. 46 n.

2 Príspevok je čiastkovým výstupom z projektu KEGA č. 003TTU-4/2012 „Formácia podnikateľských 
schopností študentov spojená s  reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov práva  
a právnych inštitútov“.
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1 MEDIALÓNY IMRICHA KELEMENA A IGNÁCA FRANKA

Imrich Kelemen sa zaradil už koncom 18. storočia medzi popredných uhor-
ských civilistov. Narodil sa v roku 1744 v Tárnoku (dnešná Maďarská republi-
ka). Pôvodne sa stal v roku 1766 členom Spoločnosti Ježišovej, no keď rehoľu 
v roku 1773 pápež Klement XIV. rozpustil, po štúdiách na Trnavskej univerzite 
sa stal právnikom. V prvých rokoch právnickej a pedagogickej kariéry pôsobil 
v Rábe (od 1776) a neskôr aj v Peťkostolí a na ďalších akadémiách v dnešnom 
Maďarsku. V roku 1785 získal doktorát z právnych vied. V roku 1793 ho Peš-
tianska univerzita pozvala prednášať na katedru súkromného práva na miesto 
prof. Nittrayho, ktorý odišiel do dôchodku. V roku 1796 bol zvolený jej deka-
nom, kde pôsobil dva roky, následne ešte raz v rioku 1807. Dvakrát bol zvolený 
aj za rektora univerzity v rokoch 1799 – 1800 a 1809 – 1810. Na peštianskej 
univerzite pôsobil až do svojej smrti v roku 1819. Jeho hlavným dielom sú Inšti-
túty uhorského súkromného práva z roku 1814 (Institutiones iuris privati Hungari-
ci), ktoré prestavujú trojzväzkové dielo celej matérie súkromného práva vrátane 
uhorského procesného práva (III. kniha) a ktoré výrazným spôsobom rezonova-
lo v právnej vede a praxi (aj u laikov3) prvej polovice 19. storočia. Je autorom 
aj práce o dejinách uhorského práva Historia iuris hungarici privati (pripravenej 
ako doplnok k druhému vydaniu Inštitútov, 1818, Pešť), no tá už nedosahu-
je taký význam ako Inštitúty. Jeho veľkú erudíciu naznačuje už aj skutočnosť, 
že kým mnohí jeho kolegovia prednášali z predpísaných učebníc, on uhorské 
súkromné právo študentom prednášal z  vlastných poznámok4. Uvedeným 
vplyvom na uhorskú právnu vedu sa radí medzi popredných znalcov uhorského 
súkromného práva, ktorý priamo ovplyvnil dielo I. Franka a ďalších. Kelemen je 
ovplyvnený priamo zbierkou Tripartita, ktoré tvorivo bez cudzích vplyvov roz-
vinul a prepojil s novovekým uhorským zákonodarstvom a svojím dielom tak 
zavŕšil jednu etapu vývoja uhorskej právnej vedy, vychádzajúcu z obyčajového 
práva a Tripartita. 

3 Príkladom je jeho preklad do maďarčiny v roku 1822 pod názvom Magyar hazai polgári magános 
törvényről írtt tanítások, amelyeket néhai Kelemen Imre, császári és királyi apostoli felség tanácsosának, 
és közönségesen negyvennégy esztendőkig törvényt tanító professornak, minden dítséreteket felülhaladó 
halhatatlan munkája szerint magyar nyelven készített és kiadott Czövek István. Pesten, 1822. J. Jung 
vychádzal vo svojej súdobej laickej právnickej príručke explicitne z  podkladu Kelemenových 
Inštitútov a  dielo vydal v  nemčine s  názvom: Darstellung des ungarischen Privatrechtes. Wien:  
B. Th. Bauer, 1818.

4 Spracované podľa kol. aut.: Jogi professzorok emlékezete. A Pázmány Péter Tudományegyetem jogi 
kari szeminariumainak emlékhéten. Budapest, 1935, s. 24 – 30. Dostupné na internete: http://mek.
oszk.hu/07200/07218/07218.pdf

 http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/Magyar%20JogtorteNET/magyarazatok/kelemenimre.htm 
(navštívené dňa 1. 5. 2014).

Ignác Frank (1788 – 1850) sa narodil v Nagykároly (dnešná Maďarská re-
publika) v 1788. Pôvodne sa stal piaristom, ale v roku 1811 z rehole vystúpil 
a začal študovať právo na Peštianskej univerzite, kde získal aj doktorát. V roku 
1819 začal prednášať uhorské súkromné a trestné právo na košickej právnickej 
akadémii. V  roku 1827 sa stal profesorom súkromného práva na peštianskej 
právnickej fakulte. I. Frank v živote peštianskej právnickej fakulty aj univerzity 
zohral významnú úlohu, keď sa stal viackrát dekanom fakulty, v rokoch 1832 
– 33 zastával aj post rektora univerzity. Počas revolúcie v roku 1848 zastupoval 
príležitostne rektora a po nezdare revolúcie ho vymenovali na rektorský post 
na dobu neurčitú. V roku 1849 ho v júli povolali do Viedne, aby sa stal členom 
komisie pre právne záležitosti. Tu vypracoval rozpravu o vývoji dejín aviticity 
a  jej podstate, v  ktorej vyjadril svoj názor na cisárove budúce opatrenia voči 
nej. Krátko po napísaní tohto diela 4. marca 1850 spáchal samovraždu. Medzi 
jeho zásadné práce počítame viaceré diela, príklade: Specimen elucubrandarum 
institutionum iuris civilis hungarici (1820), Náčrt právneho myslenia (Észjog 
vázlat, z čias pôsobenia v Košiciach), Principia iuris civilis hungarici (1829), Zá-
kon o štátnej správe v Uhorsku (Közigazság Törvénye a Magyarhonban, 1845). 
Posledne menovaná práca prestavuje päťzväzkové dielo o uhorskom súkrom-
nom práve zásadného charakteru a obsahu podobne ako Kelemenove Inštitúty. 
V roku 1847 ešte vydal rozpravu o aviticite a premlčaní (Ösiség és elévülésről). 
Je považovaný za veľkého systematizátora uhorského práva, právneho logi-
ka, ktorý osobitnú vedeckú pozornosť venoval taktiež právnickému jazyku 
(špeciálne maďarskému právnickému jazyku). Vo svojich dielach sa pridŕžal 
prísneho vedeckému štýlu, predstavil viaceré originálne názory (napr. o vine, 
odplatných a bezodplatných záväzkoch, (ne)oprávnenom obohatení v záväzko-
vom práve) a preto niet divu, že na jeho dielo nadviazal jeden z významným 
dualistických civilistov a  kodifikátorov všeobecného uhorského občianskeho  
zákonníka B. Grosschmid. 

Obaja reprezentujú tradičnú uhorskú historickoprávnu školu a jej solídne 
obyčajovoprávne tradície (vychádzajúc z Tripartita) a patria k starším predsta-
viteľom predrevolučnej, ale už novodobej uhorskej právnej vedy, ktorú de facto 
aj založili. Obaja však stavajú na právnom pozitivizme, pričom sa rozsahom aj 
kvalitou diela radia jednoznačne medzi popredných systematikov a syntetizáto-
rov uhorského civilného (všeobecného súkromného) práva. 

 
V nasledujúcom si predstavíme sumár ich názorov a stanovísk k právne-

mu inštitútu fideikomisu, ktorého pôvod nie je vonkoncom domáci, uhorský, 
naopak pochádza zo západnej Európy, resp. z  rímskeho práva a  nový rozvoj  
zaznamenal v novoveku. 
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2 FIDEIKOMIS PODĽA I. KELEMENA A I. FRANKA

Na úvod len krátka všeobecná definícia od Š. Lubyho, ktorý vychádzal 
z  civilistiky 19. storočia: za fideikomis (fideicommisum, majoratus5) považoval 
majetok rodiny venovaný udržaniu jeho prestíže a lesku a preto navždy nesczu-
dziteľný a nezaťažený, ktorý v dôsledku fideikomisárneho dedičského poriadku 
sukcedoval na jedného, presne určeného člena rodiny (fideikomisárov a ich ča-
kateľov- destinatárov)6. S ohľadom na okruh fideikomisom určených destina-
tárov sa označoval v celej Európe aj prívlastkom rodinný fideikomis (Familien-
-Fideicommiss, családi hitbizomány, rodinné zverenstvo).

Zaradenie fideikomisu v systematike novodobého práva 17. storočia, v kto-
rom našiel v Uhorsku svoj reálny zákonný počiatok v zák. čl. IX/1687 a L/17237, 
bolo komplikovanejšie, než u iných súkromnoprávnych inštitútov8. 

Predmetné prvotné zákonné články z  rokov 1687 a  1723 poznamenala 
ich všeobecnosť, kumulovaná s bezobsažnosťou konkrétnej úpravy pri ich zria-
ďovaní, obsahu a predmetu fideikomisu, dispozície s ním, prípadne tiež záni-
ku fideikomisu, a  zákony tiež osobitne negarantovali precíznejšie postavenie 
zriaďovateľa, držiteľa a  čakateľov. Uvedený obsah fideikomisu opätovne, ako 
nespočetne krát v uhorských dejinách práva, rozšírila právno-obyčajová cesta 
a jeho recepcia do novovekého uhorského práva9.

Citujúc v krátkosti zo zák. čl. IX/1687: „odvracajúc nebezpečenstvo zániku, 
znehodnotenia majetkov magnátov a  vyššej šľachty obyčajným scudzením alebo 

5 Termín v  nasledujúcom texte používame pre označenie skúmaného právneho inštitútu a  tiež 
pre hmotný objekt, predmet fideikomisárnej ochrany. Novoveká uhorská veda aj prvotné 
zákonodarstvo užívalo výhradne termín majoratus, avšak uvedomujúc si jeho synonymum fidei-
commissum, pozri HUSZTY, S.: Iurisprudentia practica seu commentarius novus in ius hungaricum. 
Liber secundus, Agriae: 1758, s. 186; KELEMEN, I.: Institutiones iuris hungarici privati (ďalej len  
Institutiones), II. Liber, Budae, 1818,  s.  390; FRANK, I.: Principia iuris civilis hungarici (ďalej  
len Principia), I. Tomus, Pestini 1829, s. 269.

6 LUBY, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku (ďalej len Dejiny). Reprint, Bratislava: Iura edition, 
2002, s. 339. 

7 Tripartitum, ergo stredoveké uhorské právo ho nepoznalo, nakoľko jeho zákonný podklad založil 
až zák. čl. IX/1687, umožňujúci zriaďovať ho najprv pre vyššiu, od účinnosti zák. čl. L/1723 aj pre 
nižšiu šľachtu: Zák. čl. L/1723: „si vero quispiam nobilium ejusmodi majoratum instituere voluerit“, 
k tomu pozri LUBY, Š.: Dejiny, s. 339.

8 Nadväzujeme a čerpáme z už skôr publikovanej štúdie ŠVECOVÁ, A.: Fideikomis podľa zákonného 
a  obyčajového uhorského práva až do jeho zániku v  1. ČSR. In Blaho, P., Švecová, A. (eds.): Acta 
Universitatis Tyrnaviensis – Iuridica. 7: ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 
2010. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010, s. 215 – 228. 

9 KELEMEN, E.: Institutiones iuris Hungarici privati. II. Liber, Budae: 1818, s. 391.

márnotratnosťou“, zákon pre budúcnosť dovoľoval zriaďovať fideikomisy po ich 
schválení kráľom tak, že „dediči a nástupcovia zriaďovateľa, podriadiaci sa dedeniu 
po otcovskej línii, nemajú možnosť zálohovať alebo scudziť určené aviticitné majetky, 
bez toho, aby tak odporovali ustanoveniam jeho poslednej vôle“10. Ustanovenie § 1 
predmetného zákonného článku následne v krátkosti doplnilo, že dediči majú 
právo na úžitkové vlastníctvo pod trestom straty práva na fideikomis11. 

Pod názvom „o majoráte12 a o vysvetlení zák. čl. IX/1687“ sa rozširujúca 
právna úprava zák. čl. L/1723 zamerala na jeho dôslednejší výklad a zásadné 
formálne znaky v štyroch paragrafoch:

„§  1 Pre jeho vznik zostáva v  platnosti slobodné zriadenie buď závetnou dis-
pozíciou, alebo hodnovernou fasiou (fassiones authenticae) alebo kráľovskou doná-
ciou, a pokiaľ ho zriaďuje prvý nadobúdateľ, má právo slobodnej dispozície ešte pred 
zriadením majorátu; jeho vznik sa viaže na obligatórne kráľovské schválenie (semper 
confirmatione regia praecedente);

§ 2 jeho zriadením však nesmú byť ukrátení veritelia alebo ktokoľvek iný; a tí, v pro-
spech ktorých sa majoratus zriaďuje, majú povinnosť ho zaprotokolovať a publikovať na 
generálnej kongregácii tej župy, v ktorej sa nachádzajú majetky určené majorátom;

§  3 jeho zriadenie a  zákonný obsah nemožno v  žiadnom prípade nijak 
právne limitovať (neutiquam praejudicetur), naopak zriaďovateľovi zostáva za-
chovaná sloboda disponovania;

§ 4 je dokonca možné ho zriadiť radšej z nadobudnutých majetkov, a pokiaľ 
sa tak stane, zachováva sa sloboda žiadať k jeho zriadeniu kráľovský súhlas.“

Relevantnú otázku, či sa fideikomisy zriaďovali už pred touto úpravou 
podľa obyčajového, krajinského práva, nemôže právna história bez seriózneho 
archívneho výskumu potvrdiť alebo vyvrátiť, hoci Kelemen tvrdil, že sa rozšíril 
právnou obyčajou13. Zároveň pôvod uhorského fideikomisu odkazoval kohe-
rentne k západoeurópskym predvzorom, najmä nemeckému, a uvedená cudzia 
právna úprava sa začala realizovať v  súkromnoprávnych vzťahoch, opätovne, 
ako nespočetne krát v uhorských dejinách práva, právno-obyčajovou cestou a re-
cepciou do novovekého uhorského práva14. Avšak ani Uhorsko, ani iné európske 

10 „haeredes et successores ejusdem de ejusmodi bonis testamentariae dispositioni paternae subjectis, 
contra tenorem ejusdem, nullam habeant quoad capitalem acquisitionis illorum summam, impignorandi 
et abalienandi facultatem“.

11 „Verum duntaxat de iisdem bonis, usum et fructum capere possint, sub poena amissionis majoratus“.

12 Označenie fideikomisu podľa najčastejšie aplikovaného nástupníckého poriadku, určenia 
čakateľov, pozri najmä HUSZTY, S.: Iurisprudentia practica seu commentarius novus in ius hungaricum 
(ďalej len Iurisprudentia). Liber secundus, Agriae: 1758, s. 185 n.

13 KELEMEN, I.: Institutiones, s. 391.

14 Tamže, s. 391.
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štáty nevedeli nájsť uspokojivú odpoveď a umiestniť fideikomis do niektorého 
z  vytvorivších sa súkromnoprávnych pododvetví. Jeho triviálna a  bezproblé-
mová pozícia v systéme dedičského práva, kde by niektorými charakteristikami, 
vychádzajúcimi z  rímsko-právneho základu, mohol byť priradený, nie je dob-
re možná, pretože fideikomis potieral v rigoróznom a striktne zadefinovanom 
obmedzení v  nakladaní s  dedičstvom jeden základný pilier a  princíp dedenia 
– úplný prechod práv a povinností z poručiteľa na dediča, ktorý dedením nado-
búda absolútne vlastnícke právo nad zdedenými vecami a právami. Určením de-
dičského poriadku v postupnosti nástupcov určených rodinných vetiev (vetvy) 
a v normovanom zákaze scudziť, alebo len dočasným právom zaťažiť fideikomis 
negoval uvedený princíp úplného právneho panstva nad vecou, akým vlastníc-
tvom in stricto sensu vždy zostalo, aj keď hovoríme o komplikovaných modeloch 
stredovekých aviticitných či nadobudnutých majetkov. Na druhej strane (prvý) 
čakateľ fideikomisu nastupoval po smrti zakladateľa alebo predchádzajúceho 
držiteľa per universitatem a uno actu do všetkých práv a povinností viazaných  
na objekt fideikomisu15. 

Napokon už stredovekému a v novoveku kontinuujúcemu modelu viaza-
nosti dedičných (aviticitných) majetkov, sťaženému postupu a  právom apro-
bovanému, relatívnemu zákazu samostatného nakladania s  aviticitou, sa fi-
deikomisy priblížili k pomerne špecifickému charakteru viazanosti dedičných, 
aviticitných majetkov (dedovizni) v Uhorsku. Na to poukázal priamo I. Frank: 
„ab antecessesibus vero factae ceteris aviticis rebus aequiparari possent“16. V  prí-
pade fideikomisu však išlo o absolútny zákaz scudzenia, resp. nakladania s ním 
(negatio iuris alienandi), pokiaľ hovoríme o  prvopočiatkoch jeho aplikácie pri 
zachovaní záujmu a priori ním nedisponovať (absolútny zákaz právna obyčaj aj 
neskorší zákon prelomili). Uvedený názor zastával priamo I. Frank, ktorý zá-
sadnú klauzulu nakladanie s aviticitou: „quoad capitalem acquisitionis summam“ 
chápal per analogiam legis zák. čl. VIIL/1723 § 4 tak, že dediči fideikomisu, resp. 
aviticity mali možnosť fideikomis/aviticitu zveľaďovať, obnovovať, t.j. vykoná-
vať akékoľvek opravy a zmeny v  jeho/jej prospech, a preto aj scudzovať v ne-
vyhnutných prípadoch (event. za podmienky kráľovského súhlasu) a  mutatis 
mutandis pri daných scudzovacích úkonoch a  dispozíciách fideikomis požíval 
totožnú ochranu ako aviticitné majetky (pozri § 4 zák. čl. VIIL/1723: „per alios 
fratres condivisionales, et bonis utrumque sexum concernentibus, etiam per sorores 
acquiri valebunt“.17

15 Slovník veřejního práva československého. zväzok I., 2. vyd., Eurolex Bohemia: Praha, 2000 s. 597. 

16 FRANK, I.: Principia, s. 270

17 Tamže, s. 270. 

Práve „inakosť“ tohto novovekého inštitútu vychádzala zo silných rodin-
ných väzieb, z protekcie a exkluzivity tohto druhu nástupníckeho (dedičského) 
poriadku výhradne medzi menovaných čakateľov, ktorými boli predovšetkým 
členovia vlastnej alebo fideikomisom určenej rodiny, prípadne len jednej rodin-
nej vetvy. V dobe svojho vzniku nastala totiž neblahá, právno-politická situácia, 
keď viaceré šľachtické (aj magnátske) rody sociálne a majetkovo upadli a zria-
dením fideikomisu mohli takto postihnuté rodiny predísť úplnej spoločenskej 
a  majetkovej degradácii18. Fideikomisom chránený právny záujem zachovať 
v dobovom slovníku pertraktovaný lesk rodiny (splendor familiae) inšpiroval Š. 
Lubyho zaradiť fideikomis k rodinnoprávnym inštitútom, resp. hľadať preň po-
stavenie „semi-inštitútu“ niekde na pomedzí medzi dedičským a rodinným prá-
vom19. Sám ho napriek tomu vysvetľoval ako určenie nástupníckeho poriadku, 
čiže dedenie fideikomisu20. 

Uhorský (európsky) fideikomis a  fideikomisárnu substitúciu (substitu-
tio fideimmissaria), ktorú Š. Luby uvádzal medzi formami ustanovenia dediča 
(institutio haeredis) a náhradníctva (substitutio), nie je možné použiť ako rov-
noznačné synonymné označenie, pretože určený držiteľ fideikomisu nebol zo 
zásady limitovaný časovou lehotou držby a užívania určeného majetku do času 
nadobudnutia náhradným dedičom (mal doživotnú držbu) ako pri substitúcii. 
Takýto dedič sa taktiež nazýval fideikomisár (fideikommissarius) a  podržiaval 
dedičstvo pre následných dedičov – čakateľov naň. Fideikomisárna substitúcia, 
ktorá mala podobne svoj pôvod v rímskom práve, sa chápala ako ustanovenie 
dediča so suspenzívnou podmienkou a existujúca popri rodinných fideikomi-
soch. Podobnosť medzi oboma inštitútmi bol len v obmedzenosti scudziť per 
absolutum, prípadne nakladať dočasným právom s predmetom dedičstva alebo 
fideikomisom a podržať ho týmto spôsobom pre ďalších nástupcov. Fideikomis 
sa považoval za osobitný dedičský poriadok šľachty a nezávislý inštitút, kým 
fideikomisárna substitúcia len za druh ustanovenia dediča, ktorá mohla byť už 
i podľa rímskeho práva obsahom samotného fideikomisu21. 

Ak teda prihliadneme na zaradenie fideikomisu z hľadiska vzniku k úko-
nom mortis causa, zdôrazníme jeho začlenenie do dedičskoprávnych úkonov 
a testátnych titulov dedenia. Obdobne aj Kelemen ho zaradil medzi výnimočné 
(mimoriadne – extraordinaria successione seu fideicommissis) úkony posledného 

18 LUBY, Š.: Dejiny,  s.  339; Encyklopaedia Beliana, heslo: Fideikomis. Encyklopaedia Beliana, heslo: 
Fideikomis. 4. zv., Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, 2005, s. 385. 

19 LUBY, Š.: Dejiny, s. 339 n. 

20 Tamže, s. 340.

21 BLAHO, P., HARAMIA, I., ŽIDLICKÁ, M.: Základy rímskeho práva. Bratislava: Vydavateľstvo Manz 
a Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1997, s. 155.
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poriadku22, i  keď sa mohol zriaďovať nielen vo veľmi  obvyklej forme závetu 
(prípadne aj kodicilu, dedičskej zmluvy), ale aj kráľovskou donáciou, alebo 
zmluvou (fasiou) medzi živými23. Jeho účinky však jednoznačne zostali dedič-
skoprávne, t.j. sukcesia mortis causa fideikomisom chránených statkov a práv. 

Uvedená suma ustanovení oboch prvých zákonných noriem z roku 1687 
a  1723 našla vyjadrenie aj v  uhorskej vede neskorého novoveku, ktorá defi-
novala fideikomis, vychádzajúc ex stricto sensu legis ako: „legitímne ustanovený 
dedičský poriadok, ktorým šľachtic disponoval s nadobudnutým majetkom z titulu 
zachovania lesku a vážnosti rodiny, zanechávajúc ho jednej mužskej vetve, aby táto 
pozostalosť prešla do užívania týchto dedičov bez akejkoľvek deľby, zaťaženia alebo 
scudzenia“24, čím sa otvorene potieral jeden z konštitutívnych pilierov dedičskej 
postupnosti: semel haeres, semper haeres, v  opozite k  poručiteľovej skutočnej 
vôli (okrem toho sa zdôrazňovalo nástupníctvo agnátov mužského pohlavia). 
Jeho vôľu však právo realizovalo dôslednejšie, keď umožnilo poručiteľovi no-
mináciu určených konkrétnych dedičov (resp. rodinnej vetvy alebo i inej šľach-
tickej rodiny) fideikomisu v ich dedičskej postupnosti pri záväzku nadobudnúť 
ho, len pokiaľ sa fyzicky udrží v držbe a vlastníctve príslušných dedičov alebo 
čakateľov naň25.

K jeho ďalším znakom priradíme zriaďovanie fideikomisu šľachtou z ma-
jetku vo voľnej dispozícii (nadobudnutého napríklad vojenskou alebo inou služ-
bou alebo zmluvne) alebo z úžitkov aviticitného majetku, publikáciu na žup-
ných kongregáciách a súhlas panovníka26. Podľa I. Franka vo fideikomise mohli 

22 KELEMEN, E.: Institutiones, s. 390 n.; tiež HUSZTY, S.: Iurisprudentia, s. 185 n. 

23 KELEMEN, I.: Institutiones, s. 392.

24 „Norma Successionis ab acquisitore, pro splendore et magnificencia familiae, legitimae constituta. Qua 
bona uni Stirpis suae Masculo ita adribuit, ut ille, sine divisione, oneratione, vel alienatione, ad usum 
successorem praescripto modo transmittat“, podľa KELEMEN, E.: Institutiones, s. 392. 

 I. Frank definícii nevenoval takmer žiadnu pozornosť a operoval s dvomi synonymicky branými 
termínmi: fideikomiss et majoratus. Lakonicky v úvode svojich Princípov konštatoval, že oba slúžili 
na zachovanie rodiny. Kým fideikomis chápal ako „dedičstvo, ktoré prechádza na určených dedičov a to 
v celosti, majoratus sa označuje za rodinný fideikomis, ktorý sa nikdy nedelí (medzi viacerých dedičov)“ 
(est nempe fideicommissum hereditas ad praescriptos heredes necessario et integre transmittenda, 
majoratus auten appellatur fideikommissum familiae, quod nunquam dividitur). Citované podľa 
FRANK, I.: Principia, s. 269.

25 Termín užívaný v novšom a súčasnom pozitívnom práve po vzore rímskeho práva.

26 Už zák. čl. IX/1687 zdôvodňoval jeho právny základ a  právnu podstatu jeho zriaďovania: „ad 
avertendam magnatum et procerum regni ruinam, refraenandamque licentiosam attentari solitam 
bonorum abalienationem, et prodigalitatem, iusto statutum est: quod si quispiam amodo imposterum 
eorundem magnatum, seu procerum de bonis suis sive per servitia, aut proprio Marte, sive es 
fructibus aviticorum bonorum acquisitis, per dispositionem testamentariam, praevie in comitatibus 
publicandam, fidei-commissum, et majoratum, a sacra caesarae regiaque majestate confirmatum fecerit, 

určený majetok určení dediči len užívať (usumfructum heredes capere possunt), 
a jeho zálohovanie či iné nakladanie bolo vo všeobecnosti zakázané, no to ešte 
neznamenalo podľa neho, že ho nebolo možné vôbec scudziť v prospech verite-
ľov, pričom dedič/destinatár mal bezprostredný právny nárok na jeho splatenie 
a reivindikáciu27. Uvedený názor doplníme v tom zmysle, že vo fideikomise sa 
ustanovil prvý držiteľ a nástupníctvo čakateľov – dediča/ov alebo nasledovní-
ka/ov (haeredes et successores)28 majetkového základu fideikomisu a tí nemohli 
ani úkonom inter vivos, ani mortis causa uvedené majetky zaťažiť, scudziť alebo 
založiť29. Fideikomis vlastnili v delenom vlastníctve nielen držiteľ, ktorý mal 
okrem toho originárne, priame užívacie právo naň (dominium utile), ale aj ča-
katelia naň, ktorí mohli z toho titulu žiadať ustanovenie opatrovníka (curator) 
fideikomisu, kontrolovať jeho správu30. 

Pokiaľ sa vynaložili treťou osobou (napr. veriteľom) na fideikomis isté ak-
tíva, tieto nebol povinný čakateľ na ťarchu fideikomisu splatiť, ale mal zriadiť 
sekvester v prospech veriteľa, ktorý uspokojil jeho pohľadávku z príjmov majet-
kového základu fideikomisu31. 

Podľa určenia poriadku čakateľov na fideikomis uhorské právo rozlišovalo 
medzi dvomi, resp. tromi formami: 

1) seniorátom – určením najstaršieho z čakateľskej rodiny za destinatára;
2) majorátom – v prospech čakateľa v bližšom príbuzenstve k zriaďovate-

ľovi, a pokiaľ bolo viacero čakateľov v prospech najstaršieho z nich32;
3) nástupníctvo seniorátu však často derivovalo na tretí druh: primogenitú-

ru, ktorá sa vyskytovala najčastejšie33. 

constitueritque“. Kelemen však prihliadnuc na obsah Trip. I/čl. 57 pri dispozícii so samostatne 
nadobudnutým majetkom consensus regius nepovažoval na potrebný, Frank súhlas kráľa podobne 
uvádzal len ako jednu z podmienok (popri slobodnej dispozícii s nadobudnutým majetkom inter 
vivos alebo  mortis causa –  per testamentum) jeho vzniku; KELEMEN, E.: Institutiones,  s.  393, 
FRANK, I.: Principia, s. 270

27 Tamže, s. 270. 

28 Zásadne mužského pohlavia, a ak išlo o posledného ženského potomka rodiny, musela byť prefekciou 
s kráľovských súhlasom určená za čakateľa. Pozri KELEMEN, E.: Institutiones, s. 394 – 395.

29 PUTZ, C.: Der System des ungarischen Privatrechtes. Wien: Verlag des G. J. Manz´schen 
Buchhandlung, 1870, s. 350.

30 HUSZTY, S.: Iurisprudentia, s. 186, tiež LUBY, Š.: Dejiny, s. 340.

31 PUTZ, C.: Der System des ungarischen Privatrechtes, s. 351.

32 Bližšie HUSZTY, S.: Iurisprudentia, s. 186, KELEMEN, E.: Institutiones, s. 396 n. 

33 Išlo o  odklon od európskeho fideikomisu, pozri KELEMEN, E.: Institutiones,  s.  391, FRANK, 
I.: Principia,  s.  269. Primogenitúra určovala nástupníctvo podľa rodovej línie, majorát podľa 
stupňa príbuznosti a seniorát podľa veku čakateľa vo vzťahu k zriaďovateľovi. Frank rozlišoval  
tri druhy fideikomisu: 
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3 ZÁVER

Uhorská veda na príklade názorov I. Kelemena a  I. Franka s  odôvodne-
ním, že fideikomis niesol v sebe skôr dedičskoprávnu ako rodinnoprávnu pod-
statu, vydvihla viaceré typologické znaky: fideikomis po prvé nebol samostat-
ným formálnoprávnym druhom posledného poriadku, chápal sa ako osobitný 
súkromnoprávny druh nástupníckeho (dedičského) poriadku. Po druhé jeho 
hmotnoprávna podstata sa odvodzovala z  rímskeho práva34, ktoré poskytlo 
uhorskému, šľachtickému právu (rovnako aj právu iných európskych štátov už 
v čase vrcholného stredoveku35) vhodný prostriedok udržať pre budúce gene-
rácie moc, prestíž, lesk, šľachtický spôsob života predovšetkým cestou zachova-
nia rodového majetku alebo panstva, ktorý by sa inak mohol nerozvážnym na-
kladaním zmenšiť alebo dokonca zaniknúť. Ako zdôraznil daný príspevok už na 
začiatku, v uhorskom fideikomise sa iste preto vyskytovali prvky západoeuróp-
skeho, rodinného fideikomisu, de iure jeho zákonná podstata s ním pomerne 
zhodne konvalidovala36. 

ZUSAMMENFASSUNG: Fideikomiss im System der Rechtslehre des 
I. Kelemen und I. Frank oder kurze Darstellung eines längst vergange-
nen privatrechtlichen (erbrechtlichen) Instituts

Für die wissenschaftliche Gemeinschaft skizziert der vorliegende Beitrag 
thesenartig das untergegangene privatrechtliche Institut eines „Fideikommiss“ 
(gewöhnlich auch als  maioratus, senioratus bezeichnet), das in der modernen 
slowakischen Rechtsterminologie auch mit dem archaischen Begriff „Familien-
fideikommiss“ bezeichnet wurde. Der publizierte rechtsgeschichtliche Kontext 
ergänzte somit die Betrachtungsweise der geschichtlich überwundenen pri-
vatrechtlichen Institute. Die ursprüngliche Modifikation in Ungarn wurde im 
ges. Art. IX/1687 und  L/1723 angenommen,  die hervorgehobene stilistische 

 1) primogenitúra, v ktorej sa dedilo v priamej línii prvorodených potomkov,
 2) majoratus in specie, v ktorom sa dedilo v určenom stupni alebo veku;
 3) senioratus, v ktorom sa dedilo v najstaršej rodinnej línii.
 Putz ale vychádzal z európskej terminológie, stotožňujúcej majorát s primogenitúrou, pozri PUTZ, 

C.: Der System des ungarischen Privatrechtes, s. 350; Encyklopaedia Beliana, heslo: Fideikomis, s. 385.

34 Bližšie COING, H.: Europäisches Recht, Älteres Gemeines Recht (1500 – 1800), Band I. München: 
C.H. Beck´sche Verlagbuchshandlung, 1985, 579 n.

35 Od 11. storočia boli známe pokusy šľachty viazať dedenie rodových statkov obmedzením scudziť 
alebo vôbec zakázať ich prevod. FLOSSMANN, U.: Österreichische Privatrechtsgeschichte. Wien, 
New York: Springer Verlag, 2008, s. 357.

36 KELEMEN, I.: Institutiones.., s. 391.

Schroffheit und  schwacher Inhalt  der Sachmodifikation  stellten  allerdings in 
beiden Gesetzen ausschließlich eine gesetzliche Plattform für ihre Errichtung 
dar. Die Autorin hob im Abschluss die Schutzfunktion des Fideikommiss bei 
der Aufrechterhaltung des Familienvermögens und damit auch den Familien-
zusammenhalt im privatrecht lichen Rahmen der erbrechtlichen Beerbung aus 
dem Fideikommiss hervor, weswegen die hier angeführten bruchstückhaften 
Erwägungen deutlich die Einrichtung eines Fideikommiss durch die Errichtung 
von mortis causa berührten. Der Zweck der hier präsentierten Anmerkungen 
liegt darin, einige Aspekte seiner Existenz und die Einordnung in das moderne 
ungarische Recht zu unterstreichen, insbesondere auf der Basis der Lehre der 
ausgezeichneten und beudeutendsten Rechtwissenschaftler und Rechtprofes-
soren der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Imre Kelemen und Ignác Frank. 
Diese kurze Studie vertieft das Wiedererkennen des einst gültigen ungarischen 
Rechts im slowakischen Milieu.
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NÁJEMNÍ PRÁVO K BYTŮM V PROTEKTORÁTU 
ČECHY A MORAVA

Jaromír Tauchen

Byl jsem velmi poctěn, když mě oslovili žáci a kolegové prof. Beňi, abych 
svým článkem přispěl do připravovaného sborníku vědeckých prací k  jeho ži-
votnímu jubileu. U této příležitosti bych mu chtěl především poděkovat za to, 
že pomohl navázat spolupráci mezi našimi pracovišti, za jeho spolupráci s Ev-
ropskou společností pro právní dějiny (The European Society for History of Law), 
jakož i za jeho práci v redakční radě časopisu Journal on European History of 
Law. Chtěl bych mu tímto popřát především pevné zdraví do dalších let a mno-
ho úspěchů v osobním i pracovním životě.

Abstrakt: Tento příspěvek pojednává o právní úpravě nájemního práva k by-
tům v období Protektorátu Čechy a Morava. Na začátku je uveden stručný ex-
kurz do ideologického pojetí nájemního práva ve Třetí říši, neboť protektorátní 
právo bylo tím říšským ovlivněno a působilo jako vzor. Příspěvek ukazuje, jak 
se v tomto období vytrácí soukromoprávní povaha nájemního vztahu a jak je 
nahrazena stále se stupňující veřejnoprávní regulací. Sledována je jak ochrana 
nájemníků, především co se týče regulace výše nájemného, tak i plánovitého 
hospodaření státu s byty. 

Klíčová slova: nájemní právo k bytům, Protektorát Čechy a Morava, soukromé 
právo, občanské právo, říšské právo.

Abstract: This study is dealing with legal regulation of the tenancy rights of 
apartments in the Protectorate of Bohemia and Moravia. At the beginning 
there is a brief excursion into the ideological concept of tenancy rights in the 
Third Reich, as the Protectorate law was influenced by Reich and worked as 
a model. The study shows how the private lease term is minimised and how it is 
replaced by the ever-escalating public regulation. It is monitored as the protec-
tion of tenants, mainly regards the regulation of the rent, as well as planned 
state economy housing.

Key words: tenancy law of apartments, the Protectorate of Bohemia and 
Moravia, private law, civil law, Reich law. 

Účelem tohoto příspěvku je osvětlit čtenáři jednu z kapitol protektorátní-
ho soukromého práva, a to nájemního práva k bytům, neboť právě v tomto ob-
dobí se soukromoprávní povaha nájemního vztahu vytrácí a je nahrazena stále 
se stupňující veřejnoprávní regulací.1

V  období Protektorátu Čechy a  Morava nedoznalo nájemní právo k  by-
tům nějakých dalekosáhlých změn, spíše některých výraznějších zásahů spo-
čívajících v omezení dispozičních oprávnění majitele s jeho bytem. V důsledku 
změněného právního myšlení a pod vlivem nacistické ideologie však mělo být 
postaveno na zcela nových základech. Základ nájemního práva měl podle nové 
koncepce tvořit zájem národního společenství proklamovaný ve všech právních 
odvětvích; došlo tak k  přehodnocení dosavadního výkladu zákonných usta-
novení a k jeho nahrazení novým, který by lépe odpovídal novým pořádkům. 
Dosavadní nájemní právo bylo klasickým produktem liberalismu vycházející 
z  myšlenky dalekosáhlé smluvní svobody. Její nejasné hranice se staly před-
mětem kritiky. Smyslem nájemního práva tedy nebylo upravovat jen dočasný 
převod věci jednoho smluvního partnera do užívání druhého, nýbrž se mělo 
stát základem bytového hospodářství jakožto jednoho z  nejdůležitějších od-
větví řízeného hospodářství. Při výkladu a aplikaci právních norem upravující 
nájemní vztah byla rozhodující následující hlediska: myšlenka domova, spořá-
dané krytí potřeb, závazek věrnosti, individuální svoboda v rámci nového řádu  
a společenství nájemníků. 

Na nájemní právo bylo nahlíženo jako na součást práva na bydlení, které 
spadá pod bytové hospodářství; jeho cílem bylo obstarat každému soukmenovci 
přiměřené bydlení, případně mu umožnit, aby si takovýto domov vytvořil sám. 
V souladu s nacistickými představami o postavení rodiny a jejím významu v na-
cistickém státě byla právě existence domova považována za předpoklad rozvoje 
„zdravé a šťastné rodiny“, což mělo v souladu s populačními cíli Německé říše 

1 V české odborné literatuře se protektorátnímu soukromému právu v posledních letech nevěnuje 
prakticky žádná pozornost. Jako jedinou syntetizující práci tak lze jmenovat publikaci VOJÁČEK, 
L. – SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. kol.: Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. a II. díl).  
Brno: Masarykova univerzita, 2012. Ze starší literatury lze poukázat např. na SCHELLE, K. 
–  VESELÁ, R. –  VLČEK, K.: Vývoj českého soukromého práva. Praha: Eurolex Bohemia, 2004; 
Kol. autorů: Dějiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu (1918–1945). 
Bratislava: Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, 1973.

 Z obecných prací k protektorátnímu právu viz např. MARŠÁLEK, P.: Pod ochranou hákového kříže: 
nacistický okupační režim v českých zemích 1939 – 1945. Praha: Auditorium, 2012; KUKLÍK, J. 
– GEBHART, J.: Velké dějiny zemí Koruny české XV.a/XV.b (1938 – 1945). Praha: Paseka, 2007; 
MARŠÁLEK, P.: Protektorát Čechy a Morava. Praha: Karolinum, 2002; SCHELLE, K.: K charakteru 
práva v  tzv. Protektorátu Čechy a Morava. In: 15. březen 1939. Sborník z vědeckého kolokvia. 
Brno: Dům techniky ČSVTS Brno, 1989, s. 90; PUŽMAN, J.: Právní řád v Čechách a na Moravě. 
In: Právní praxe, 1939, č. 7 – 8, s. 179.
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být ku prospěchu výchovy dětí. Proto se měl byt jako hmotný majetek stát pro 
nájemníka skutečným domovem.2

Aby si čtenář udělal představu o tom, z jakých ideologických základů pro-
tektorátní nájemní právo k bytům vycházelo, je si nejprve nutné stručně nastí-
nit, jakým způsobem se nacistická ideologie dívala na tuto oblast.3 

Nacistické hospodářství s byty smluvní svobodu úplně nevylučovalo, avšak 
jednotlivec ji mohl uplatnit pouze v  rámci národního společenství,4 do které-
ho náležel. Prospěch národního společenství tak představoval hranice smluvní 
svobody, kterou nešlo překročit. To se projevilo především na regulaci výše ná-
jemného. Odmítnuto tak bylo liberalistické heslo „Laisser faire, laisser aller“, tedy 
„nechat vše, jak to jest, neplést se do ničeho“, což byla zásada požadující volnou hru 
hospodářských sil pouze s minimálními zásahy státu. Výše nájemného měla být 
spravedlivá a únosná a měla zohledňovat na jedné straně možnosti nájemníků, 
na straně druhé pak kupní sílu členů národního společenství a výši platů a cen. 

Závazek věrnosti spočívající na novém pojetí vlastnického práva považova-
la nacistická právní věda za základní princip, na kterém bylo založeno nájemní 
právo. Tato povinnost stíhala především majitele domu, který nebyl považován 
jen za soukromého vlastníka, nýbrž za správce (věrnou ruku) národního spole-
čenství,5 neboť dům se považoval za součást národního majetku. To znamenalo, 
že majitel domu nemohl s tímto majetkem bezbřeze nakládat dle své libosti, ale 
byl povinen s ním zacházet tak, aby neporušoval zájem národního společenství. 

V souladu s desátým bodem programu NSDAP nesměla činnost jednotlivce 
ohrožovat zájmy celku, a musela se pohybovat v jeho rámci a být ku prospěchu  
všech. Jako příklad porušení závazku věrnosti vůči společenství je možné 

2 Z dobové literatury k tomu např. HEŠ, J.: Naše bytová otázka. In: Brázda, 1940, č. 41, s. 482 – 484.

3 K ideologickým základům nacistického soukromého práva z česky psané literatury viz TAUCHEN, 
J.: Základní ideologická východiska nacistického „soukromého“ práva jako vzoru pro právo 
protektorátní. In: Dny práva – 2010 – Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 1720 
– 1742; TAUCHEN, J.: Nacistické „soukromé“ právo jako vzor pro právo protektorátní (analýza 
jednotlivých právních odvětví). In: KNOLL, V. – BERÁNEK, P.: Acta historico-iuridica Pilsnensia 
2011, Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 262 – 274; NÝDL, B.: Základy nacionálně-socialistické nauky 
právní. In: Právník, 1939, sešit 1, s. 18 – 19.

 Z  dobové německé literatury viz např. BECHERT, R.: Grundzüge der nationalsozialistischen 
Rechtslehre. Leipzig: W. Kohlhammer, 1941; STOLL, H.: Das bürgerliche Recht in der Zeitenwende. 
Stuttgart: Kohlhammer Verlag 1933; FEDER, G.: Das Programm der NSDAP und seine 
weltanschaulichen Grundgedanken. 166.-169. vydání. München: Zentralverlag der NSDAP 1935.

4 K pojmu národního společenství podrobně TAUCHEN, J.: Princip zvláštního zákonodárství jako 
jeden z  principů fungování státního aparátu nacistického Německa. In:  Právní a  ekonomické 
problémy VI. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 108 – 114.

5 KNAPP, V.: Problém nacistické právní filosofie (Reprint). Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002, s. 186.

uvést odmítnutí pronajmutí bytu rodinám s velkým počtem dětí či bezdůvod-
né a hospodářsky neodůvodněné zvýšení nájemného. Smluvní svoboda v ná-
jemním právu měla mít tak hranice tam, kde se střetává se závazkem věrnosti 
vůči společenství. Tato povinnost měla stíhat ale i nájemníka, který měl užívat 
věc nájmu nejen v souladu s nájemní smlouvou, nýbrž i tak, jak se sluší členu  
národního společenství.6 

Protektorátní právo tak pod vlivem práva říšského usilovalo o poskytnutí 
ochrany nájemníkům, tedy o ochranu slabší strany. Tato ochrana byla realizo-
vána nejen prostřednictvím hmotného práva, nýbrž i prostřednictvím procesně 
právních norem. Jak uvádí dobový komentář:

„…zákonodárce byl nucen zasáhnouti i do trhu bytového, aby zajistil nezbytné 
minimum kulturního člověka – střechu nad hlavou, jakmile za změněných hospodář-
ských poměrů poptávka převýšila nepoměrně nabídku volných bytů a objevilo se vážné 
nebezpečí vykořisťování ze stran pronajímatelů. … Za tísnivého nedostatku volných 
bytů nelze totiž mluviti o rovnocenných partnerech při uzavírání nájemních smluv.“7

Základní smysl ochrany nájemníků spočíval v jejich ochraně v období ne-
dostatku bytů proti bezdůvodným výpovědím a proti neodůvodněnému zvýšení 
nájemného. Tímto krokem tak byla výrazným způsobem omezena smluvní vol-
nost mezi nájemcem bytu a pronajímatelem (vlastníkem domu), případně mezi 
nájemcem a podnájemcem v případě podnájemních smluv. Příslušnou právní 
úpravu přestavovalo vládní nařízení z 28. března 1940 č. 177/1940 Sb., o ochra-
ně nájemníků, které obsahovalo některá derogační ustanovení vůči předchozí 
právní úpravě. Abychom pochopili provedené změny v systému ochrany nájem-
níků za Protektorátu, musíme se nejprve vrátit do období první Československé 
republiky. Československý stát recipoval rakouskou právní úpravu ochrany ná-
jemníků (nařízení veškerého ministerstva o ochraně nájemců č. 34/1917 ř.z.), 
která neposkytovala ochranu všem domům, nýbrž pouze domům postaveným 
před účinností tohoto nařízení. 27. leden 1917 se tak stal mezníkem, který od 
sebe odlišoval tzv. staré domy (pro ně platila ochranná legislativní opatření) 
a nové domy, které byly z ochrany vyňaty. V souvislosti s nárůstem nových bytů 
ve dvacátých letech minulého století byla ochrana nájemníků postupně uvol-
ňována a posléze měla být úplně odbourána. Podmínky pro ukončení nájemní 
(podnájemní) smlouvy poté stanovil v  pozdější době mnohokrát novelizova-
ný zákon č. 44/1928 Sb., o ochraně nájemníků.8 Ačkoliv měl mít tento právní 

6 K  tomu podrobně DANIELCIK, P.: Grundgedanken des nationalsozialistischen Mietrechts. 
In: Deutsche Rechtspflege, 7. Heft, 1936, s. 317 – 319.

7 HRUBÝ, J.: Ius cogens v zákoně o ochraně nájemníků. In: Právník, sešit 6, 1943, s. 161.

8 Úplné znění tohoto zákona po provedených novelách bylo vyhlášeno vyhláškou ministra sociální 
péče č. 62/1934 Sb., kterou se vyhlašuje upravené plné znění zákona o ochraně nájemníků.
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předpis pouze povahu provizoria, byla jeho platnost několikráte prodloužena. 
Ochrana nájemníků byla výrazným způsobem omezena zákonem č.  66/1936 
Sb., který vycházel z  trvalého přírůstku bytových jednotek na trhu s  byty. 
K tomu však již jak z hospodářských, tak především z polických důvodů a z ná-
sledných provedených územních změn nedošlo. Výše uvedené protektorátní 
nařízení o ochraně nájemníků tak opětovně zavedlo ochranu nájemníků dle zá-
kona č. 44/1928 Sb. Ochrana nájemníků proti výpovědi se netýkala všech bytů, 
nýbrž pouze těch splňujících zákonné podmínky. Jednalo se o byty skládající se 
maximálně z jedné obytné místnosti a kuchyně či malé provozovny; tyto byty 
nesměly zahrnovat pokoj pro služebné. Ochrana nájemníků byla závislá ještě 
na majetkových poměrech nájemníka a jeho rodiny; vztahovala se tak pouze na 
osoby s určitou výší příjmu. Mezi příslušníky rodiny náležely: manželka, vlastní 
i nevlastní bratři a sestry, vlastní ascendenti a descendenti.9 

Co se týče regulace nájemného, prvorepubliková právní úprava vycházela 
u některých druhů bytů z omezení smluvní svobody mezi pronajímatelem a ná-
jemcem a umožňovala zvýšení nájemného pouze v určitých mezích. Po zřízení 
Protektorátu byl k tvorbě cen zboží a služeb všeho druhu, jakož i veškerých pla-
teb zřízen Nejvyšší cenový úřad.10 Stanovení výše nájemného u bytů s tzv. chrá-
něným nájemným bylo postaveno na úplně nový základ v souladu s novou linií, 
podle které určení výše nájemného v  tomto případě určoval Nejvyšší cenový 
úřad. Nájemné bylo možno zvýšit od 1. července 1940 na úroveň přiměřeného 
nájemného. Přiměřené nájemné měl pro danou lokalitu vyhlásit okresní úřad 
podle směrnic vydaných Nejvyšším cenovým úřadem. Ke zvýšení nájemného 
na zákonnou přípustnou úroveň postačoval jednostranný projev pronajímate-
le. Výše stanovená okresním úřadem představovala maximální hranici, smluvní 
strany však mohly sjednat nižší nájemné. 

V době mimořádných poměrů byl zájem státu na tom, aby se nezmenšoval 
počet obytných jednotek na trhu s byty. K tomu také byla činěna opatření, aby 
stávající bytové prostory nebyly zmenšovány a byly využívány pouze k bydle-
ní. Stát tak výrazným způsobem zasahoval do vlastnických dispozic majitelů 
domů. Právním podkladem pro tyto zásahy se stalo vládní nařízení z 26. února 
1941 č. 177/1941 Sb., o zvláštních opatřeních obcí v bytové péči, které však 
bylo považováno pouze jako dočasné opatření s omezenou platností do konce 
roku 1941.11 Pokud chtěl majitel domu byt zrušit jeho spojením s jiným bytem 

9 Podrobný komentář k  tomuto nařízení viz: HOFFMANN, J. a  kol.: Nové zákony a  nařízení 
Protektorátu Čechy a Morava. Ročník II. (1940). Praha: V. Linhart, 1940, s. 1058 – 1070.

10 Vládní nařízení z 10. května 1939 č. 121/1939 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového.

11 Účinnost tohoto nařízení byla s  odkazem na nadále trvající mimořádné hospodářské poměry 
způsobující nepoměr mezi nabídkou a  poptávkou na trhu s  byty dále prodlužována –  vládní 

(aby vznikl jediný bytový celek) nebo byt užívat k jiným účelům než k bydlení, 
případně mít v téže obci dva nebo více bytů, musel si vyžádat předchozí souhlas 
obce. Tyto zákazy však nebyly absolutní povahy a  existovaly z  nich výjimky, 
o jejichž přípustnosti rozhodovala vždy příslušná obec. 

Vládní nařízení z  roku 1941 usilovalo rovněž o  to, aby byty nezůstaly 
nevyužívány a aby obec měla přehled o počtu bytů v  jejím obvodu. Vlastníky 
domu tak stíhala oznamovací povinnost. Obec byla oprávněna uložit vlastní-
kům domů, aby jí oznámili byty, které sám majitel domu neužíval a ani je ne-
pronajmul, a dále byty, které byly sice pronajaty, avšak je jejich nájemníci trvale 
neužívali. Tyto nájemní smlouvy u nevyužívaných bytů mohla obec prohlásit 
za zrušené. Nevyužívané byty byl vlastník domu povinen pronajmout osobám, 
které označila obec. Ta měla vybírat pouze nájemníky způsobilé plnit závazky 
z nájemního vztahu. 

Stát rovněž zasahoval do stanovení výše nájemného z nuceného nájemní-
ho poměru s osobami, které určila obec. Nájemné nesmělo přesahovat výši pří-
pustnou podle platných cenových předpisů. Nedošlo-li k dohodě o nájemném 
mezi vlastníkem domu a osobou označenou za nájemníka, určil výši nájemného 
okresní úřad. Byl-li byt, na který byl uvalen nucený pronájem, vybaven nábyt-
kem a nedisponoval-li vlastník domu prostory k jeho uskladnění, musel nájem-
ce vyhradit místo pro jeho bezpečné uložení (např. v uzamykatelné místnosti) 
a umožnit majiteli domu přístup k nábytku. 

Majitel domu byl povinen oznamovat obci rovněž byty, u kterých zanikl 
nájemní vztah nebo které se jiným způsobem uprázdnily. Pod sankcí neplat-
nosti je mohl vlastník domu dále pronajmout pouze po uděleném předchozím 
svolení obce. Souhlas nebyl nutný pouze v případě uzavření nájemní smlouvy 
k bytu po zemřelém nájemníkovi s jeho manželem (manželkou) nebo přísluš-
níky jeho rodiny, kteří bydleli v době jeho smrti ve společné domácnosti, a ne-
měli vlastní byt. Obec nemohla odmítnout udělit souhlas s uzavřením nájem-
ní smlouvy v případě, že zamýšlený nájemce vykonával v obci své zaměstnání 
nebo povolání. Zaměstnanci Říše, Protektorátu, země, okresu nebo obce měli 
dostat při zavírání nájemních smluv přednost.12 

nařízení z 6. listopadu 1941 č. 413/1941 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 26. února 
1941, č.  177 Sb., o  zvláštních opatřeních obcí v  bytové péči; prodloužení na dobu neurčitou 
provedeno vládním nařízením z  8. ledna 1943 Sb., kterým se prodlužuje účinnost některých 
opatření bytové péče. Toto nařízení bylo také v průběhu Protektorátu několikrát novelizováno 
např. vládním nařízením z 27. října 1942 č. 377/1942 Sb., kterým se doplňuje vládní nařízení ze 
dne 26. června 1941, č. 248 Sb., o ochraně nájemníků proti výpovědi.

12 Původní znění vládního nařízení přikazovalo obci udělit souhlas s uzavřením nájemní smlouvy 
na uprázdněné byty ještě v případě, že nájemce měl ženaté (vdané) děti nebo děti, které hodlaly 
sňatkem založit vlastní domácnost. Změna nastala vládním nařízením z  6. listopadu 1941 
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V  roce 1943 bylo nařízení č.  177/1941 Sb. zrušeno a  nahrazeno novou 
právní úpravou,13 která zavedla absolutní zákaz spojovat jednotlivé bytové jed-
notky v jeden celek, užívat byt k jiným účelům než k bydlení a vlastnit v obci 
více než jeden byt (do této doby mohla obec udělit souhlas). Nyní mohl výjim-
ku z těchto zákazů připustit pouze v odůvodněných případech ministr vnitra. 
Oznamovací povinnost majitelů domů vůči obci zůstala zachována. Nově bylo 
zakotveno právo okresního úřadu zrušit nájemní vztah k bytu, pokud byl ná-
jemník odsouzen řádným nebo mimořádným soudem pro činnost nepřátelskou 
Říši nebo pro porušení předpisů o válečném hospodářství k smrti nebo k trestu 
káznice přesahujícímu dva roky. Po zániku nájemního práva k bytu mohla obec 
přikázat majiteli domu do uvolněného bytu vzít nájemníka (přikazovací právo). 
Výběr přikázaných nájemníků probíhal na základě vytvořeného seznamu, který 
byl sestaven podle naléhavosti a  velikosti požadovaných bytů. Kritérium pro 
čelní umístění na seznamu byla přitom zvláštní nouze, zaměstnání v oboru dů-
ležitém pro válku, počet příslušníků rodiny či délka doby, po kterou byl uchazeč 
bez bytu. Pokud uchazeč souhlasil s nabídnutým bytem, přikázala ho obec vlast-
níkovi domu, který byl povinen s ním sjednat nájemní smlouvu. Byty, ke kte-
rým náleželo přikazovací právo, bylo zakázáno pronajímat pod sankcí neplat-
nosti. Proti rozhodnutí o přikázání nájemníků nebylo možno podat odvolání.

Od roku 1943 byla omezována i možnost směny (výměny) bytu, ke které-
mu bylo třeba předcházejícího svolení obce. Vyvstala-li v některé obci taková 
potřeba bytů, že ji nebylo možno uspokojit, byla obec oprávněna přikázat pod-
nájemníka do nepřiměřeně velkých bytů nebo nařídit rozdělení nadměrného 
bytu na dva byty. Byt se považoval za nadměrný, pokud počet obytných míst-
ností přesahoval více jak o dvě počet příslušníků domácnosti nájemníka.

S postupující válkou se projevoval stále větší nedostatek bytů, což mělo za 
následek, že sílily snahy o co možná nejintenzivnější využití veškerých místností, 
které by mohly sloužit k bydlení. Již dříve provedená opatření zamezující bezdů-
vodnému odnímání bytových jednotek z bytového fondu se ukázala pro sledované 
účely jako málo účinná, takže bylo nutno zřídit nové bytové jednotky, avšak bez 
stavby nových domů, na které by bylo nutno vynaložit velké množství stavební-
ho materiálu a pracovních sil, což bylo vzhledem k válečným poměrům nemožné. 

č. 413/1941 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 26. února 1941, č. 177 Sb., o zvláštních 
opatřeních obcí v bytové péči.

13 Vládní nařízení z  20. dubna 1943 č.  103/1943 Sb., o  opatřeních, jimiž se usměrňuje bytový 
trh; provedeno výnosem ministra vnitra z 5. srpna 1943 čj. C1141 – 3 – 4/8 – IV/2 (I. doplněk 
prováděcích předpisů), uveřejněn ve věstníku ministerstva vnitra č. 9, výnosem ministra vnitra 
z 30. listopadu 1943 čj. C 1141 – 3 – 26/11 – IV/2 (II. doplněk prováděcích předpisů), uveřejněn 
ve Věstníku ministerstva vnitra č. 12. 

Vládní nařízení z 2. srpna 1943 č. 220/1943 Sb., o opatřování bytů jejich dělením, 
jakož i stavbami a úpravami budov nebo jejich částí prohlásilo získávání nových 
bytů veřejným zájmem a přeneslo tento úkol na majitele domu, který nutné sta-
vební práce či opravy měl provést buď dobrovolně (a mohl k tomu požádat o při-
znání finanční podpory) nebo k tomu byl ze strany státní moci donucen.14 Majitel 
domu mohl požádat o podporu na rozdělení bytů (získal-li se takto jeden nebo více 
nových samostatných bytů), na stavbu nebo úpravu budov nebo jejich částí (zís-
kal-li se takto jeden nebo více nových samostatných bytů) a na opravy obytných 
domů a bytů, pokud tím měly být udrženy v uživatelném stavu. Podmínkou pro 
poskytnutí podpory byla naléhavá potřeba bytů v obci. Z důvodu pokrytí naléhavé 
bytové potřeby mohla obec vlastníkům přímo uložit provedení výše uvedených 
prací. Pokud vlastník domu tomuto příkazu nevyhověl, mohla obec provést tyto 
práce na jeho účet a v tomto případě sama žádat o podporu. Dle druhu domu roz-
hodovalo o žádostech na udělení podpory ministerstvo vnitra, zemský nebo okres-
ní úřad. Výše podpory se pohybovala od 20 – 50 % nákladů na stavbu či opravy; 
ve výjimečných případech hodných zřetele mohlo být uhrazeno až 100 % nákladů. 

Nová etapa v ochraně nájemníků nastala v Protektorátu Čechy a Morava 
dne 1. července 1941, kdy vstoupilo v účinnost vládní nařízení č. 248/1941 Sb., 
o ochraně nájemníků proti výpovědi.15 Jeho základem bylo přenesení aplikace 
výše uvedeného č. 44/1928 Sb., o ochraně nájemníků, ve znění pozdějších před-
pisů na všechny byty, nejenom tedy jako doposud na tzv. staré byty.

14 Toto nařízení bylo provedeno výnosem ministra financí z 23. srpna 1943 čj. C-1121 – 4/1 – 4/8 
– 43 – IV/2 uveřejněném ve Věstníku ministerstva vnitra č. 9; 

15 Otázkou ochrany nájemníků se na stránkách odborných právnických periodik zabýval intenzivně 
soudce Josef Hrubý – HRUBÝ, J.: Všeobecný výpovědní důvod podle § 1, odst. 1 zák. o ochr. náj. 
a vlád. nařízení č. 248/1941 Sb. In: Soudcovské listy, 1943, č. 1, s. 13 – 15; HRUBÝ, J.: Vládní 
nařízení č. 103/1943 a 118/1943 a zákon o ochraně nájemníků. In: Právní Prakse, 1942–1943, 
č. 7 – 8, s. 233 – 236; HRUBÝ, J.: Několik poznámek k řízení podle zákona na ochranu nájemníků. 
In: Soudcovské listy, 1942, č. 10, s. 221 – 223; HRUBÝ, J.: Účinnost výpovědí, nepřípustných podle 
zákona na ochranu nájemníků. In: Právník, 1942, sešit 8,  s. 221 – 226; HRUBÝ, J.: Ius cogens 
v zákoně o ochraně nájemníků. In: Právník, 1943, sešit 6, s. 161 – 179; z dalších autorů např. 
KUSÁK, M.: Několik poznámek k  zákonu o  ochraně nájemníků s  hlediska soudní příslušnosti. 
In: Všehrd, 1940, č. 7 – 8, s. 239 – 242; HAVELKA, J., Ochrana nájemníků a nová opatření v oboru 
bytové péče. In: Soudcovské listy, 1942, č. 3, s. 72 – 74; HAVELKA, J., Ochrana nájemníků a nová 
opatření v oboru bytové péče (Dokončení). In: Soudcovské listy, 1942, č. 4, s. 87 – 89; HAVELKA, 
J.: Jest třeba zvýšené ochrany nájemníků? In: Soudcovské listy, 1941, s. 114 – 116; HAVELKA, 
J.: Jest třeba zvýšené ochrany nájemníků? (Dokončení). In:  Soudcovské listy, 1941,  s.  130 
–  134; ZELINKA, J.: Ochrana nájemníků proti výpovědi od 1. července 1941. In:  Soudcovské 
listy, 1941,  s.  270 –  275; ZELINKA, J.: Zpětná účinnost ochrany nájemníků proti výpovědi. 
In: Soudcovské listy, 1941, s. 225 – 227; ZELINKA, J.: Zpětná účinnost ochrany nájemníků proti 
výpovědi (Dokončení). In: Soudcovské listy, 1941, s. 234 – 235.
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Pronajímatelé bytů mohli vypovědět nájemní nebo podnájemní smlouvu 
jen v případě, pokud k tomu dal svolení okresní soud, v  jehož obvodu se byt 
nacházel. Toto svolení k výpovědi mohlo být dáno pouze z důležitých důvodů, 
které byly v zákoně taxativně vymezeny. Mezi ně náležely např. následující:

•	 nezaplacení	smluveného	nájemného	ve	sjednané	lhůtě	a po	 
upomenutí pronajímatelem;16 

•	 odsouzení	nájemníka	pro	trestný	čin	směřující	vůči	pronajímateli	 
nebo jeho manželce, případně směřující vůči majetku ostatních 
obyvatelů domu;

•	 vypovězení	z území	Protektorátu	Čechy	a Morava	nebo	 
vyhoštění z obce;

•	 nevyužívání	bytu	nájemníkem	nebo	naopak	jeho	používání	k jiným	
účelům, než k bydlení;

•	 i	přes	vyzvání	opětovné	hrubé	porušení	pořádku	v domě	či	způsobení	
pohoršení v domě nájemníkem či členy jeho domácnosti;

•	 porušení	smluvního	zákazu	uzavřením	podnájemní	smlouvy;

Soud mohl však i přes existenci výpovědních důvodů odepřít souhlas s vý-
povědí nájemní smlouvy, pokud bylo zachování nájemního poměru nezbytně 
nutné v zájmu nájemníka a bylo-li možno zároveň toto zachování nájemního 
vztahu na pronajímateli spravedlivě žádat. K výpovědi podnájemního poměru 
bylo třeba svolení soudu jen tehdy, jestliže podnájemník obytné místnosti zaří-
dil nebo vedl-li v místnostech společně se svou rodinou samostatné hospodář-
ství nebo domácnost.

Důležitým důvodem pro výpověď byla také skutečnost, prokázal-li prona-
jímatel (např. osvědčením příslušného úřadu), že má zájem na získání místnos-
tí pro účely důležité pro válku. V tomto případě mohla být dána pouze 14 denní 
výpovědní lhůta. V případech, kdy soud vydal souhlas s výpovědí nájemního 
poměru z důležitého důvodu, mohl na návrh nájemníka rozhodnout o tom, že 
se zřetelem na hospodářskou situaci pronajímatele a nájemníka a slušnosti má 
pronajímatel nájemníkovi uhradit náklady na stěhování a poskytnout přiměře-
né odškodnění za ostatní hospodářské újmy, které nájemník utrpěl pozbytím 
místností, jednalo-li se o provozovnu.

Nařízení o  ochraně nájemníků řešilo rovněž přechod nájemního vztahu 
v případě smrti nájemce. Pokud po smrti nájemníka vstoupil do nájemního po-
měru příslušník rodiny, který ale zároveň nebyl dědicem, mohl do týdne poté, 

16 Od roku 1944 byla přípustná výpověď i  za nezaplacení zvýšení nájemného, ke kterému došlo 
v  souladu s  opatřením nejvyššího cenového úřadu. Právní podklad tvořil vládní nařízení z  30. 
března 1944 č. 79/1944 Sb., kterým se doplňuje zákon na ochranu nájemníků. 

kdy se dověděl o smrti nájemníka, oznámit pronajímateli, že odmítá pokračovat 
v nájemním poměru.17 

Zákon na ochranu nájemníků a toto nařízení o ochraně nájemníků proti 
výpovědi se nevztahovaly na nájemníky židovského původu.18

Úprava podmínek pro podání výpovědi nájemní smlouvy jakož i pro pla-
cení nájemného náležela na dohodě smluvních stran. Pokud však nájemní 
smlouva neobsahovala podrobnou úpravu těchto podmínek, použil se všeobec-
ný výpovědní a stěhovací řád.19 Ten zůstal v platnosti i v období Protektorátu, 
kdy byl dvakrát novelizován.20 Zachována zůstala zásada o čtvrtletním placení 
nájemného. Od veřejných zaměstnanců byl majitel domu povinen přijmout ná-
jemné v měsíčních splátkách; nájemné muselo být v tomto případě uhrazeno 
nejpozději pátého dne každého měsíce předem, a to nejpozději do 19. hodiny. 
Od října 1943 si nájemce mohl i bez dohody s pronajímatelem vyhradit měsíční 
placení nájemného, přičemž nájemné muselo být uhrazeno nejpozději třetí den 
každého měsíce předem do 19. hodiny. Při stanovení měsíčního placení nájem-
ného nájemníkem byla výpovědní doba rovněž měsíční.21

V  roce 1944 dopadla státní regulace i  na nebytové prostory.22 Vlastníka 
domu stíhala oznamovací povinnost vůči okresnímu úřadu týkající se kanceláří 
nebo provozoven do 300 m2, které nebyly pronajaty ani jinak využívány. Stej-
nou povinnost měl i nájemník těchto místností, který je nevyužíval např. z dů-
vodu omezení nebo zastavení provozu. Uvolněné či nevyužité místnosti bylo 
možno dále pronajmout pouze se souhlasem okresního úřadu. Vyžadoval-li to 
veřejný zájem, mohl okresní úřad poskytnout tyto místnosti do užívání úřadům 
nebo podnikům, případně do nich přikázat nájemníka, a majitel domu s ním byl 
povinen sjednat nájemní smlouvu. 

17 K  otázce ochraně nájemníků a  regulace bytového trhu existovalo poměrně velké množství 
judikatury; její přehled uvádí např. HRUBÝ, J.: Vládní nařízení č. 103/1943 a 118/1943 a zákon 
o ochraně nájemníků. In: Právní Prakse, 1942–1943, č. 7 – 8, s. 233 – 236.

18 Vymezení osob považovaných za Židy bylo stanoveno v § 1 vládního nařízení ze 4. července 1939, 
č. 136/1940 Sb., o právním postavení Židů ve veřejném životě.

19 Pro zemi českou vydal zemský prezident v Praze 8. května 1934 nařízení, kterým se zavádí nový 
všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro zemi Českou (publikován pod č. 119/1934 Sb.).

20 Nařízení zemského prezidenta v Praze ze dne 19. května 1943, jímž se pozměňuje po případě 
doplňuje nařízení zemského presidenta v  Praze ze dne 8. května 1934, č.  119 Sb., kterým se 
zavádí nový všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro zemi Českou, ve znění nařízení zemského 
presidenta v Praze ze dne 22. března 1937, č. 47 Sb. (publikován pod č. 141/1943 Sb.); nařízení 
zemského prezidenta v  Praze ze dne 25. září 1943, kterým se mění a  doplňuje všeobecný 
výpovědní a stěhovací řád pro zemi Českou (publikován pod č. 261/1943 Sb.).

21 Vládní nařízení z 15. září 1943 č. 253/1943 Sb., o úpravě placení nájemného.

22 Vládní nařízení z  13. března 1944 č.  82/1944 Sb., o  zajištění a  usměrnění potřeby místností 
určených k jiným účelům než k bydlení. 
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Zároveň bylo vydáno vládní nařízení o podpoře nouzových staveb,23 jehož 
účelem mělo být navrácení odňatých bytových jednotek zpět bytovému trhu.24 
Obcím, ve kterých byly pro úřední nebo provozní účely využívány místnosti 
sloužící podle svého původního určení jako byty, bylo možné udělit podporu na 
zřízení nouzových staveb, které měly sloužit k ubytování osob bez bytu. Pod-
pora spočívala v poskytnutí půjčky Protektorátu Čechy a Morava dotčené obci 
dosahující až do výše 75 % stavebních nákladů. Ze svých omezených rozpočtů 
však obce samy nemohly zaplnit mezeru na trhu s  byty. Proto se stát snažil 
umožnit i jiným osobám, aby vybudovaly snadno proveditelné obytné stavby, 
neboť vzhledem k válečným poměrům nebylo možno vybudovat stavby trvalé-
ho charakteru. Jednalo se především o zaměstnavatele, kteří nově vybudované 
bytové prostory využili k ubytování svých zaměstnanců. Pro každé nové vybu-
dované nouzové obydlí se vyplácela jednorázová podpora ve výši 17 tisíc korun. 
Nouzová obydlí bylo možno stavět pouze v  případě, že k  tomu okresní úřad 
udělil souhlas ve formě stavebního listu.25 

Rovněž výstavba nových bytových domů podléhala v období Protektorá-
tu státní regulaci. V květnu 1942 byla zavedena instituce pověřence po řízení 
stavebního hospodářství, který byl oprávněn vydávat příkazy k provádění dů-
ležitých stavebních projektů a k řízení nasazení stavebního hospodářství v Če-
chách a na Moravě v rámci Velkoněmecké říše.26

Za účelem zlepšení hospodaření a distribuce s byty vznikl v závěru války 
při Ministerstvu vnitra zvláštní úřad, který se měl stát v tomto ohledu vrchol-
nou dozorčí institucí.27 Jak uvádí důvodová zpráva:

„Stále vzrůstající nedostatek bytů vynucuje si nová opatření, která by skýtala 
možnost rychlejších a účinnějších zásahů do bytového hospodářství, než to do-
volují dosavadní předpisy“.28

Úřad pro hospodaření s obytnými místnostmi jako vrcholný orgán řízení by-
tového trhu (dle výše uvedeného vládního nařízení č. 218/1943 Sb.) hospodařil  

23 Vládní nařízení z 8. dubna 1944 č. 91/1944 Sb., o podpoře nouzových staveb.

24 Již od roku 1941 bylo možno poskytovat podpory na stavby domů určených pro zemědělské 
dělníky a na rodinné domky zemědělských dělníků. Právní podklad tvořilo vládní nařízení z 25. 
dubna 1940 č. 278/1940 Sb., o bytové péči o zemědělské dělníky.

25 Vládní nařízení z 6. srpna 1944 č. 169/1944 Sb., o podpoře staveb nouzových obydlí; provedeno 
výnosem ministra vnitra ze 14. září 1944 čj. C-1141 – 4/1 – 2/9 – 44 – IV/2.

26 Nařízení říšského protektora o  řízení stavebního hospodářství z  26. května 1942  
(VBl.RProt., s. 126).

27 Vládní nařízení z 3. srpna 1944 č. 166/1944 Sb., o úřadu pro hospodaření obytnými místnostmi.

28 HOFFMANN, J. a kol.: Nové zákony a nařízení Protektorátu Čechy a Morava. Ročník VI. (1944). 
Praha: V. Linhart, 1944, s. 870.

se všemi obytnými místnostmi tak, aby se zajistilo spravedlivé a rovnoměrné 
uspokojení bytové potřeby za války. Do pravomoci úřadu náleželo právo upra-
vovat pronájem a užívání bytů a místností v domech ve vlastnictví Protekto-
rátu, zemí, okresů a obcí jakož i právo nařizovat výměnu bytů (i mezi různý-
mi obcemi), aby se lépe využilo obytného prostoru. Úřad mohl pověřit osoby, 
aby dohlížely na dodržování vydaných příkazů a zkoumaly, zda jsou místnosti 
správně využívány. 

Se stále častěji opakovaným bombardováním spojeneckými letadly v po-
sledních měsících války se množily případy poškození nebo zničení budov na 
území Protektorátu. Dle tehdy platných ustanovení všeobecného zákoníku 
občanského zničením pronajaté věci zanikl nájemní poměr a neoživoval se ani 
v případě, že byl předmět nájmu obnoven. Vlastník obnovené věci byl tak zba-
ven závazků vůči původnímu nájemníkovi. To velmi těžce pociťovali nájemníci 
obchodních a živnostenských místností, kteří si svou dlouholetou prací získali 
své zákazníky a po zničení domu neměli jistotu, že se po jeho znovuobnovení 
budou moci do původního místa vrátit a provozovat tam svou živnost.29 Tuto 
situaci řešilo vládní nařízení z 11. září 1944 č. 203/1944 Sb., o vlivu škod, způ-
sobených válkou na budovách a na nájemní poměrech, které bylo přijato pod-
le říšského vzoru. Pokud došlo ke znovuobnovení budovy, musel její vlastník 
požádat obec o vyslovení souhlasu s novým nájemcem. Pokud vlastník domu 
pronajímal prostory původnímu nájemci, nemohla obec udělení souhlasu od-
mítnout a naopak, pokud měl původní nájemník zájem o dotčené prostory, ne-
mohla obec udělit souhlas s  uzavřením nájemní smlouvy s  jiným subjektem. 
Tato úprava se však nevztahovala na podnájemníky a na případy, kdy původní 
nájemník byl Žid.

K  ochraně nájemníků v  období Protektorátu sloužilo i  odložení exekuce 
bytu. Měsíc po zřízení Protektorátu vydala protektorátní vláda nařízení, ve kte-
rém umožnila dočasný odklad exekučního vyklizení některých bytů.30 Stanovená 
doba odkladu exekuce nuceným vyklizením bytu byla v průběhu roku 1939 ně-
kolikráte prodloužena.31 Vyklizení bytu mohlo být pozastaveno v případě, že se 
jednalo o byt s maximálně dvěma obytnými místnostmi a kuchyní; povinný nebo 
příslušník jeho rodiny musel zároveň prokázat potvrzením okresního úřadu,  

29 HOFFMANN, J. a kol.: Nové zákony a nařízení Protektorátu Čechy a Morava. Ročník VI. (1944). 
Praha: V. Linhart, 1944, s. 873.

30 Vládní nařízení z  6. dubna 1939 č.  99/1939 Sb., o  dočasném odkladu exekučního vyklizení 
některých bytů; komentář k  tomuto nařízení podává např. CERMAN, J.: Odklad vyklizení 
některých bytů. In: Právní Prakse, č. 4 – 5, 1939 – 1940, s. 106 – 115. 

31 První odklad byl stanoven do 30. června 1939, poté byl prodloužen vládním nařízením 
č. 146/1939 Sb. do 30. září a poté do 31. března 1940 vládním nařízením č. 233/1939 Sb.
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že si nemůže v obci ani v okolí opatřit dostatečný náhradní byt. Důvod odkla-
du spočíval tedy v nedostatku bytů. Druhý případ, kdy bylo možno pozastavit 
nucené vyklizení bytu, sledoval sociální ochranu, neboť přihlížel k  sociálním 
poměrům povinného. Pokud by nemajetný nezaměstnaný jako povinná osoba 
utrpěl nuceným vyklizením bytu nepoměrně větší škodu než vymáhající stra-
na odkladem exekuce, mohlo být vyklizení bytu nepřesahující jednu obytnou 
místnost a kuchyni odloženo. Za užívání bytu po dobu odložení vyklizení musel 
povinný uhradit náhradu ve výši dosavadního nájemného, která byla splatná ve 
lhůtách pro placení nájemného. Potvrzení o nedostatku bytů v obci pro účely 
povolení odkladu exekučního vyklizení bytu vydávaly okresní úřady.1

Výše uvedené vládní nařízení č. 44/1939 Sb. umožnilo odklad exekučního 
vyklizení bytu bez ohledu na to, zda se jednalo o byt užívaný na základě nájem-
ní smlouvy nebo o byt, který zaměstnavatel poskytnul zaměstnanci v rámci slu-
žební smlouvy. V praxi se však ukázalo, že tato úprava byla nevyhovující, neboť 
veřejný zájem vyžadoval, aby odklad u těchto druhů bytů vůbec povolen nebyl.2 
Odklad exekučního vyklizení bytů v podnicích důležitých pro válku a v země-
dělských podnicích byl nově upraven v  roce 1941.3 Pokud existovala potřeba 
ubytovat jiného zaměstnance, který byl zaměstnán v závodě důležitém pro vál-
ku, nebylo možno povolit odklad exekučního vyklizení bytu. Osobě propuštěné 
ze zemědělského podniku obývající byt bylo možno povolit odklad exekučního 
vyklizení bytu maximálně na dobu jednoho měsíce za předpokladu, že si bez 
své viny nemohla opatřit dostatečný náhradní byt v obci ani v okolí. Potvrzení 
o tom vydával okresní úřad.4

1 Výnos ministerstva vnitra ze 7. května 1940, č.  12.457/40 –  11, o  vydávání potvrzení 
o nedostatku bytů pro povolení odkladu exekučního vyklizení bytu, otištěno v: HOFFMANN, J. 
a kol.: Nové zákony a nařízení Protektorátu Čechy a Morava. Ročník II. (1940). Praha: V. Linhart, 
1940,  s.  1071; k  aplikaci tohoto nařízení i  na podnájemní smlouvy blíže výnos ministerstva 
spravedlnosti z 6. října 1941 č. 49.679 o ochraně podnájemníků proti exekučnímu vyklizení. 

2 Blíže k tomu HOFFMANN, J. a kol.: Nové zákony a nařízení Protektorátu Čechy a Morava. Ročník 
III. (1941). Praha: V. Linhart, 1941, s. 998.

3 Vládní nařízení ze 17. dubna 1941 č. 230/1941 Sb., o odkladu exekučního vyklizení naturálních 
bytů v podnicích branného hospodářství a v zemědělských podnicích.

4 Vládní nařízení z  16. března 1942 č.  136/1942 Sb., o  příslušnosti politických úřadů v  řízení 
o výpovědi nájemních smluv a o odkladu exekučního vyklizení bytů.

VYBRANÉ OTÁZKY MANŽELSKÉHO PRÁVA V ABGB

Renata Veselá

Abstract: The Austrian Civil Code valid from January 1st 1812 was published 
as ABGB. The first part contained regulations of matrimonial law, ralations be-
tween parents an children, tutorship, guardianship. It brang for relative long time 
from formal and perhaps material point of view stability. Legislation was based 
on the tradition of canonical law. However the rules of canonical law was author-
ized by state and their regulatory compliance occured by the state supervision.

Keywords: Austrian Civil Code 1811; Matriomonial Law; Relation Parents 
– Children; Tutorship; Guardianship; Canonical Tradition; State Supervision

1 ZAKOTVENÍ MANŽELSTVÍ V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

Za Josefova života pokračovaly kompilační práce na kodifikaci soukromé-
ho práva, s nimiž se začalo ještě za vlády Marie Terezie. Jejich výsledkem bylo 
vydání prvého dílu Všeobecného občanského zákoníku (jeho autorem byl Hor-
ten) 1. listopadu 1786. Zákoník měl 5 částí, z nichž se první dvě týkaly obec-
ných ustanovení, následující pak upravovaly vztahy mezi rodiči a dětmi, posta-
vení sirotků a osob marnotratných. Do kodexu byly zahrnuty i právní předpisy, 
případně jejich důsledky, které vyšly od roku 1781. Z oblasti manželského a ro-
dinného práva tak obsahoval i manželský patent, patent o dědické posloupnosti 
a rovnosti manželských a nemanželských dětí.

Ani poté se však kodifikační práce nezastavily. Za podstatné účasti prof. 
Martiniho a prof. Zeillera tak spatřil v konečné verzi světlo světa Všeobecný 
občanský zákoník. Ten byl s účinností od l. ledna 1812 vyhlášen pod názvem 
Allgemeines Bürgeliches Gesetzbuch. Jeho první díl, který obsahoval ustanovení 
o právu manželském, vztazích mezi rodiči a dětmi, o poručenství a opatrovnic-
tví tak přinesl pro oblast manželského a rodinného práva na poměrně dlouhou 
dobu z hlediska formálního a snad také materiálního práva stabilitu.1

1 Podrobně k přípravě, vydání a charakteru ABGB viz z poslední doby zejména VOJÁČEK, Ladislav, 
Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Vývoj soukromého práva na území českých zemí. 1. díl. Brno: 
Masarykova univerzita, 2012, 615 s.; VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. 
Vývoj soukromého práva na území českých zemí. 2. díl. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 405; 
SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Občanské zákoníky: kompletní sbírka občanských zákoníků, 
důvodových zpráv a dobových komentářů. Ostrava: KEY Publishing, 2012, 1019 s.; DVOŘÁK, Jan 
a  Karel MALÝ (eds.). 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2011, 687 s.
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Také ve Všeobecném občanském zákoníku z roku 1811 vycházela úprava 
práva manželského a  rodinného z  tradice práva kanonického. Jeho pravidla 
však byla státem autorizována a jejich dodržování se ocitlo pod dohledem státu. 

ABGB v § 40 definoval rodinu jako společenství prarodičů se všemi svými 
potomky. Z toho tedy vyplývá zásadní rozdíl mezi pojetím rodiny v římském 
právu a Všeobecném občanském zákoníku. Římské pojetí rodiny, jak již jsem 
v úvodu uvedli, bylo založeno na agnátském příbuzenství (příbuzenství právní), 
t.j. společenství osob a majetku spojené tzv. otcovskou mocí (patria potestas). 
ABGB naopak vycházel z kognátského (pokrevního) příbuzenství. I když tento 
pohled zejména na římskou rodinu je poněkud zjednodušující, znamená to, že 
autoři ABGB vycházeli ze zcela opačného pojetí rodiny.

Paragraf 40 ABGB rovněž upravil pojem příbuzenství tak, že příbuzné jsou 
dvě osoby pocházející od společného páru předků. Nečiní se tedy rozdíl mezi 
příbuzenstvím založeným po linii mužské a ženské. Vymezení pojmu příbuzen-
ství mělo podle tehdejší právní úpravy význam pro založení nároku pro poru-
čenství, tvořilo překážku manželství a bylo delačním důvodem pro intestátní 
dědickou posloupnost.2

Konečně je zde upraven pojem švagrovství, které vzniká mezi jedním man-
želem a příbuznými druhého manžela. Podle občanského zákoníku tedy vznika-
lo švagrovství pouze na základě řádného manželství. Švagrovství mělo již v této 
době velmi omezený význam; například zakládalo pojatost svědka poslední vůle.

Římské příbuzenství bylo založeno na patriarchálním principu, jako mono-
gamní rodina, v jejímž čele stál muž. Jemu byly přiznávány široké pravomoci nad 
ženou, se kterou rodinu založil i nad dětmi, které s ní zplodil. Rozsáhlé pravomo-
ci vykonával však i nad osobami, které do rodiny patřily z jiných důvodů. Šlo na-
příklad o manželky ženatých synů, lidé, kteří mu byli přiřčeni, aby si odpracovali 
nesplněný dluh či otroci, kteří tvořili součást rodinného majetku. Teprve právo 
Justiniánské se přiklonilo ke kognaci, takže tam již nacházíme pro nás obvyklé 
dělení příbuzných, založeným na pokrevním příbuzenství. Toto vývojové chápá-
ní příbuzenství již bylo vedeno po linii přímé a pobočné.3 Všeobecný občanský 
zákoník v zásadě vychází z uvedeného římskoprávního pojetí příbuzenství. Ov-
šem pro potřeby dědického práva se vycházelo z parentel, vzniklých v 18. století 
jako kombinace počítání římského a kanonického příbuzenství. Tedy podle § 41 

2 ROUČEK, František a  Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k  československému obecnému zákoníku 
občanskému a  občanské právo platné na Slovensku a  v Podkarpatské Rusi. 1. díl. Praha: Právnické 
knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935, s. 351.

3 Blíže viz např. KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a  Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 2., dopl. 
a přeprac. vyd., V nakl. Beck 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995, s. 132 – 146; REBRO, Karol a Peter 
BLAHO. Rímske právo. 2. dopl. vyd. Bratislava: Manz, 1997, s. 133 – 137.

Všeobecného občanského zákoníku se určovaly stupně příbuzenství mezi dvěma 
osobami podle počtu zplození, jimiž v pokolení přímém jedna osoba pocházela 
od druhé, v pokolení pobočném obě od svého nejbližšího společného předka.4 
Z toho vyplývá, že v linii přímé se za příbuzné považovali rodiče a jejich synové 
a dcery, ve druhém stupni byli v linii přímé příbuzní staří rodiče a jejich vnuci, 
dále v  linii nepřímé sourozenci dotyčné osoby. Ve třetím stupni byli příbuzní 
prarodiče a pravnuci, strýc a synovec, teta a neteř.5

Lze ještě upozornit na § 42 ABGB, v němž byly vymezeny pojmy „rodiče“ 
a „děti“. Slovem rodiče se podle citovaného paragrafu rozuměli zpravidla všich-
ni příbuzní bez rozdílu stupně v  pokolení vzestupném a  slovem děti všichni 
příbuzní v  pokolení sestupném. Také toto vymezení koresponduje z  římsko-
právním chápání ascendentů a descendentů.6

Úprava manželského práva v ABGB začíná ovšem až § 44, v němž se defi-
noval pojem manželství. Všeobecný občanský zákoník považoval manželství za 
smlouvu, čímž se odklonil od kanonického pojetí manželství jako svátosti. Na-
víc zvítězil spor o to, zda stát má manželství vůbec nějak regulovat. Tento spor 
se vedl ještě koncem 18. století. Jak uváděli autoři komentáře k ABGB „tak otáz-
ka svátosti či smlouvy objevuje se nám jako legislativně politický postulát, zda stát 
má manželství upraviti anebo zda má se k němu zachovati neutrálně. Pro středověký 
stát, resp. pro středověkou římskou říši problém tento objevoval se nám v jiném svět-
le, zda totiž manželství má být upraveno právem císařským neboli civilním či právem 
papežským nebo kanonickým.“7 

Občanský zákoník tedy vycházel z  koncepce, že vznik manželství je za-
ložen na smlouvě, která je důsledkem projevu vůle snoubenců, kteří musí být 
různého pohlaví. „Tento projev vůle v  určité formě stanovený je základem celého 
manželství. Není-li takového projevu vůle, nemůže býti ani žádného manželství.“8

4 TOT GRADUS, QOUD GENERATIONES. REBRO, Karol a Peter BLAHO. Rímske právo. 2. dopl. 
vyd. Bratislava: Manz, 1997, s. 137.

5 ROUČEK, František a  Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k  československému obecnému zákoníku 
občanskému a  občanské právo platné na Slovensku a  v Podkarpatské Rusi. 1. díl. Praha: Právnické 
knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935, s. 354.

6 K problematice pojetí rodiny a příbuzenstva v ABGB z dobové literatury viz zejména KLOSSE, 
Antonín. Právo manželské, rodinné, zástavní, vlastnické a  dědické: úvod do československého 
práva soukromého. V  Praze: Jan Svátek, 1927, 104  s.; LAURIN, František. Pokrevenství 
a švakrovství jakožto překážky manželství rozlučující podle práva církevního. V Praze: Nákladem České 
akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1891, 76 s.

7 ROUČEK, František a  Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k  československému obecnému zákoníku 
občanskému a  občanské právo platné na Slovensku a  v Podkarpatské Rusi. 1. díl. Praha: Právnické 
knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935, s. 369.

8 Tamtéž, s. 370.
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Projev vůle, tedy konsens se musel stát podle zákona, byl tedy ryze formál-
ní. Nebyla-li taková forma dodržena, nebylo žádného manželství, tedy manžel-
ství nevzniklo. Formalismus projevu vůle při uzavírání manželství došel svého 
definitivního výrazu v usnesení tridentského koncilu. Předtím forma předepsá-
na nebyla a dostačovalo tělesné spojení snoubenců s úmyslem uzavřít sňatek. 
Vznikaly proto tzv. tajné sňatky, které nebyly uzavřeny formálním způsobem. 
Od tohoto hlediska kanonické právo nikdy úplně neupustilo, ale civilní právo 
klade na formu uzavření manželství zásadní důraz. 

Tridentinem byla zavedena pevná forma při uzavírání manželství jako 
podmínka jeho platnosti.9 Dosavadní platnost manželství klandestinních, tajně 
uzavřených a manželství presumptivních, tedy v podstatě církví legalizovaných 
konkubinátů, přiváděla církevní praxi, zvlášť pokud šlo o dokazatelnost tako-
vých manželství, často do choulostivé situace a nebylo žádnou výjimkou, že taj-
ná a svátostná manželství musela před soudem ustoupit druhým manželstvím 
veřejně uzavřeným. Tridentinum však nemohlo svou dosavadní praxi prohlásit 
za špatnou a tato manželství označovat za neplatná. Nápravu tak učinilo pouze 
ve vztahu k budoucím manželským svazkům. Učinilo tak prohlášením, že ne-
dostatek jím předepsané formy při uzavírání manželství považuje za inhabili-
tující překážku osobní a vytvořila tak novou překážku vylučující. Tak napříště 
vymizela manželství klandestinní a presumptivní všude tam, kde byly závěry 
tridentského koncilu závazné.

9 K předtridentské úpravě zejm. HRDINA, A., Tridentský dekret Tametsi [online]. In: Revue. 1998, 
roč. 3, č.  11. dostupné na: http://spcp.prf.cuni.cz/11/tri.htm [cit. 2013 –  08 –  13]. Tvorba 
kanonického manželského práva představuje komplikovaný proces, který kulminoval ve 
středověku. Ucelené systémy kanonického manželského práva nalézáme u Burcharda z Wormsu, 
Ivona z Chartres a přirozeně u Graciána; (ten cituje z dekretu papeže Hormizdase (514 – 523), 
podle nějž žádnému věřícímu, ať by byl jakéhokoli postavení, není dovoleno uzavírat manželství 
tajně, nýbrž má vstupovat do manželství veřejně “in Domino” poté, co obdrží požehnání kněze). 
Tedy nejpozději od 6. stol. církev zavrhuje tzv. klandestinní (tj. tajně uzavíraná) manželství a trvá 
na veřejné formě sňatku za aktivní účasti kněze, který má nupturientům udělit požehnání. Tajně 
uzavírané sňatky byly totiž (jakožto in foro externo nedokazatelné) zdrojem nepořádků a právní 
nejistoty, a  to zejména v  konkurenci s  dalším manželstvím, uzavřeným veřejnou formou. Ale 
teprve za Innocence III. došlo na 4. lateránském sněmu r. 1215 k  závažné normativní obecné 
úpravě formy uzavírání manželství (přejaté i Dekretály Řehoře IX.), kdy: 1) byla zcela zapovězena 
klandestinní manželství, 2) byly nařízeny veřejné manželské ohlášky v kostele (čímž byl tento 
partikulární úzus rozšířen na celou církev), 3) děti zrozené z  klandestinních sňatků byly 
prohlášeny za nelegitimní a 4) faráři, který by opomenul zakázat takové sňatky, bylo pohrozeno 
tříletou suspenzí, popř. i těžším trestem. Klandestinní sňatky byly tedy zakázány a trestány, ale 
poslední krok k  jejich vymýcení učinil až tridentský sněm, když ani kodifikace Bonifáce VIII. 
a Klementa V. ani dekretály dalších papežů nic podstatného do manželskoprávní úpravy nevnesly.

Tridentská forma uzavření manželství vyžadovala přítomnost vlastního 
faráře – porochus proprius a dvou, resp. tří svědků. K přibrání faráře jako věro-
hodného svědka došlo pravděpodobně podle vzoru protestantských církví.

Naznačená právní úprava se však stala velmi záhy polem nejistoty a spo-
rů. Sám pojem „parochus proprius“ vlastní farář, který vycházel z osobní přísluš-
nosti snoubenců, často umožňoval četné pří1ežitosti k různým nejasnostem. 
Nejvíce sporů však vzniklo z toho, že Tridentinum nevešlo v obecnou platnost, 
buď proto, že nebylo řádně publikováno (farářem ve farním kostele, ve vlastním 
jazyce místa publikace, celé), že neuplynulo 30 dní od řádné publikace, že neby-
lo recipováno a upadlo v zapomnění, nebo že na místě, kde platilo, nebyl právě 
po ruce katolický farář, nebo že vázalo jenom katolíky tam, kde byla většinová 
protestantská obec.

Zvláštní potíže pramenily z toho, že Tridentinum mělo zavazovat všech-
ny křesťany. V zemích se smíšeným vyznáním, kde protestanti uzavírali man-
želství s katolíky, resp. protestanti mezi sebou, byla tato manželství z hlediska 
církevního práva neplatná. To však po pozdějším příklonu ke katolicismu činilo 
další nesnáze. Vytvořila se totiž teritoria s  formou tridentskou a území, kde 
tato forma po právu i protiprávně zavedena nebyla. Papež byl nucen alespoň 
částečně učinit těmto zmatkům přítrž. Když už nebylo možno zabránit sňat-
kům mezi katolíky a nekatolíky, když je ale zároveň katolická církev nechtěla 
schvalovat, zpravidla předstírala nevědomost o této překážce. V této souvislosti 
je však třeba zdůraznit, že oficiální zákonodárství si Gratianovu zásadu (vžitou 
a  transformovanou do obyčejového práva) o  tom, že rozdílné náboženství je 
překážkou sňatku, netroufalo po celá staletí prohlásit za zákon. K vydání sku-
tečného zákona, který prohlásil manželství křesťanů s nekřesťany za neplatná, 
došlo teprve roku 1749 v Breve Benedicta XIV. Singulari nobis.

Tridentinum prakticky na tři a  půl století zastavilo vývoj kanonického  
práva manželského. 

Podle § 47 ABGB mohl manželskou smlouvu uzavřít kdokoli, pokud mu ne-
vadila zákonná překážka. Tyto zákonné překážky byly v zákoníku formulovány 
velmi podrobně. Navíc byl do roku 1867 třeba při uzavírání každého manželství 
politický konsens, což byl souhlas orgánu veřejné správy. Souhlas byl vázán na 
důkaz, že žadatel je schopen uživit sebe i  svou rodinu a na skutečnost, že je 
fyzicky i  mravně způsobilý. Zvláštní překážkou pro uzavření manželství byla 
v některých případech i povolání. U státních úředníků byl vyžadován souhlas 
nadřízených, manželství činných vojáků se dovolovalo až po ukončení vojenské 
povinnosti, resp. pokud byl muž u třech odvodů uznán vojenské služby nescho-
pen. U důstojníků se pak kromě souhlasu představených vyžadovalo ještě slože-
ní poměrně vysoké peněžité kauce (až 120.000 K).
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ABGB koncipoval manželství jako svazek dvou nerovnoprávných subjektů, 
žena měla podle něj podřízené postavení. Manžel byl prohlášen za hlavu rodi-
ny, žena měla být podřízena jeho moci a musela mu pomáhat v hospodářství, 
obydlí a plnit jeho příkazy.

Z naznačeného vyplývá, že ani úprava manželského práva podle ABGB ne-
byla zejména pro katolíky příliš vzdálena tradici kanonického práva tak jako 
předchozí ustanovení josefínského manželského patentu. Komplikace, kte-
ré vyvolával manželský patent, tedy nejen že nebyly odstraněny, ale navíc se 
zde střetávaly orgány církevní, kompetentní k rozhodnutí o vzniku manželství 
a  úřady státní, jimž příslušelo rozhodovat manželské spory včetně rozvodu 
a rozluky. Změny v tomto směru přinesl až konkordát z roku 1855.

Druhá skupina vztahů, tj. právo rodičovské, byla v zákoníku upravena ve 
třetí hlavě – §§ 137 – 186. Ani zde nebyl opuštěn princip výsadního postavení 
muže v rodině: on dával dítěti jméno, musel vyslovit souhlas s případnými zá-
vazky dítěte, rozhodoval o výchově dětí a také spravoval jejich majetek. V pří-
padě rozvodu či rozluky patřily děti otci. Výjimku tvořili chlapci do 4 let a dívky 
do 7 let věku, kteří byli svěřováni matce. Zákoník se také opět vrátil k nerov-
noprávnému postavení manželských a nemanželských dětí.

2 ZÁSNUBY

Zásnuby podle ABGB (§ 45) jakožto slib uzavřít manželství nemělo práv-
ní důsledky. Samotné zásnuby nebyly žádným formálním aktem. Podle občan-
ského zákoníku, vzhledem k pojetí uzavření manželství jako uzavření smlouvy, 
bylo přece jen třeba určitých formalit. Vycházelo se z toho, že snoubenci se do-
hodli na uzavření manželství a obsah této smlouvy ohlásili úřadům, aby mohly 
být uskutečněny řádné ohlášky. Předběžný slib manželství nebyl vynutitelný. 
Jestliže však sledujeme další ustanovení občanského zákoníku, zjistíme, že za-
snoubení určité právní důsledky mělo. Například, zasnoubená dcera měla nárok 
na věno (§ 1220), zasnoubený syn měl právo na výbavu (§ 1231), snoubenci 
mohli uzavřít mezi sebou nebo s třetími osobami svatební smlouvy (§ 1217), 
soulož mezi snoubenci zakládala podle okolností naplnění skutkové podstaty 
trestného činu svedení pod slibem manželství (§ 506 trestního zákoníku), re-
spektive nárok na náhradu škody (§ 228 OZ). Podle nařízení ministerstva spra-
vedlnosti z 24. května 1917, č. 30 m. v. snoubenka vojína padlého za světové 
války mohla se svolením zemského úřadu přijmout jméno padlého snoubence 
a měla nárok na úřední titul „paní“.10

10 ROUČEK, František a  Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k  československému obecnému zákoníku 
občanskému a  občanské právo platné na Slovensku a  v Podkarpatské Rusi. 1. díl. Praha: Právnické 

Ačkoliv zasnoubení nemělo žádnou právní relevanci, najdeme v rakouské 
judikatuře zajímavá rozhodnutí, která se vztahovala k zasnoubení: Do někte-
rých z  nich pro zajímavost nahlédneme: „Chce-li se nezletilec zasnoubiti, musí 
míti svolení svého zákonného zástupce, jinak o zasnoubení nebylo by možné mluviti“. 
Nebo: „Bylo-li něco slíbeno snoubenci za to, že druhého snoubence zprostí snubního 
slibu, jest taková smlouva platná“.11

Snoubenci po uzavření zasnoubení mohli dohodu kdykoliv zrušit, a to i jed-
nostranným právním úkonem. Ačkoliv samotné zasnoubení nebylo vynutitel-
né, jeho zrušením, mohla vzniknout druhému snoubenci škoda. V tom případě 
občanský zákoník v § 46 upravil možnost uplatnění nároku na náhradu škody 
za situace, že k odstoupení nenastala důvodná příčina. Z toho tedy vyplývá, že 
rakouský občanský zákoník rozlišoval odůvodněné a neodůvodněné odstoupení 
od dohody o zasnoubení. Toto však ABGB dále nespecifikoval, takže to patrně 
zůstalo na volném uvážení soudu. Důkazní břemeno, že odstoupení od zásnubní 
smlouvy bylo odůvodněné, náleželo snoubenci, který zrušil zasnoubení.12

3 MANŽELSKÉ PŘEKÁŽKY

Manželství mohl uzavřít kdokoliv, pokud mu nebránily zákonné překážky 
(§ 47). Československá osnova občanského zákoníku toto obecné ustanovení 
blíže specifikovala věkem snoubenců, a to tak, že muž musel dokonat 18 rok 
věku, žena 16 let. Cizinci podléhali zvláštnímu režimu, který byl upraven dvor-
ským dekretem z 22. prosince 1814 č. 1118 Sb. z. s. a podle výnosu ministerstva 
kultu z 22. listopadu 1859 č. 11602 museli předložit úřední výkaz o  tom, že 
jim podle zákonného předpisu jejich státu v uzavření manželství nebrání žádná 
překážka. To bylo konečně v  souladu také s  haagskou mezinárodní úmluvou 
o manželském právu z 12. června 1902.

Za Rakouska platily ještě další zvláštní předpisy, jako například celi-
bát učitelek, který byl zrušen až za první Československé republiky zákonem 
č. 455/1919 Sb. z. a n.

knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935, s. 374

11 ROUČEK, František a  Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k  československému obecnému zákoníku 
občanskému a  občanské právo platné na Slovensku a  v Podkarpatské Rusi. 1. díl. Praha: Právnické 
knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935, s. 375

12 VACEK, J. O  zasnoubení v  církevním právu římskokatolickém. In:  Vědecká ročenka Právnické 
fakulty. 1922/1923, roč. 2, s. 53; VACEK, Josef. Právní názory církve římsko-katolické ve světle dějin. 
V Brně: Nákladem Čes. akadem. spolku “Právník”, 1923, 241 s.; VACEK, Josef. Manželské právo 
dle názorů církve římsko-katolické u  srovnání s  hlavními názory moderních právních systémů. Brno: 
Nákladem československého akademického spolku Právník, 1924, 147 s.
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Manželské překážky autoři ABGB dělili na překážky veřejné a  překážky 
soukromé. Toto dělení existovalo z důvodu, zda se k překážce přihlíželo z moci 
úřední anebo pouze na základě podnětu osoby, které by touto překážkou  
mohlo být ublíženo.

V prvé řadě to byla skupina překážek, které byly označovány jako tzv. ne-
dostatek přivolení, tedy kdy projev vůle uzavřít sňatek nebyl právně relevantní. 
Sem patřila především překážka nedostatečného rozumu, a  to buď z  důvodu 
duševní choroby, anebo pro nedostatek věku. V § 48 občanského zákoníku se 
vypočítávaly tři druhy duševních chorob: osoby zuřivé, šílené, blbé. Osnova čes-
koslovenského občanského zákoníku tuto koncepci zevšeobecnila tím, že jme-
novala pouze osoby choromyslné a slabomyslné. Z výkladu těchto ustanovení 
vyplývá, že muselo jít o choroby trvalého rázu, kdy osoby byly zcela zbaveny 
způsobilosti právním úkonům.

Nezletilci nebo i  zletilí, kteří z  jakýchkoliv příčin byli částečně omezeni 
ve způsobilosti k právním úkonům, potřebovali k uzavření manželství souhlas 
otce. V případě, že otec nežil anebo nebyl způsobilý zastupovat svého nezletilé-
ho potomka, přivolení k uzavření manželství dával soud. Nezletilí byli ti, kteří 
překročili hranici 14 let, nedosáhli však ještě dospělosti.13

Občanský zákoník ovšem ještě rozlišoval mezi manželskými a nemanžel-
skými dětmi. Nezletilým nemanželským dětem souhlas k uzavření manželství 
dával vedle souhlasu poručníka ještě soud.

Soud tedy dával přivolení k sňatku manželským dětem, jestliže otec zemřel 
anebo nebyl způsobilý vydání souhlasu a dětem nemanželským. § 53 ABGB dá-
val soudům návod, která kritéria při rozhodování o souhlasu k uzavření man-
želství mají posuzovat. Byl to nedostatek nutných příjmů, dokázané nebo obec-
ně známé špatné mravy, nakažlivé nemoci nebo vady, které byly na překážku 
účelu manželství. Tyto důvody se ovšem jeví pouze jako demonstrativní, soudce 
mohl přihlížet i k dalším okolnostem.14

Zvláštnímu režimu při uzavírání manželství podléhaly osoby vojenské. Vo-
jenské zákony totiž stanovovaly, které vojenské osoby nebo osoby patřící do vo-
jenského sboru nemohou uzavřít sňatek bez svolení jejich vojenského útvaru.

ABGB vycházel z předpokladu, že manželství má být uzavřeno zcela svo-
bodně. Proto překážkou manželství byla skutečnost, že souhlas snoubence 
k  uzavření byl vyvolán důvodnou bázní. „Byla-li bázeň důvodná, jest posouditi 

13 LAURIN, František. O  nedospělosti co překážce manželství podle práva římského, rakouského 
a  kanonického, In:  Právník. 1875,  s.  649, 690, 721, 757; KRČMÁŘ, Jan. Právo rodinné. Praha: 
Nákladem Spolku československých právníků “Všehrd”, 1923, s. 8.

14 SVOBODA, Emil. Rodinné právo. Praha: Vesmír, 1921, s. 19; KRČMÁŘ, Jan. Právo rodinné. Praha: 
Nákladem Spolku československých právníků “Všehrd”, 1923, s. 8

podle velikosti a pravděpodobnosti nebezpečí a podle tělesné a duševní povahy ohro-
žené osoby“ (§ 55). Z toho tedy vyplývá, že muselo jít o skutečně vážnou hrozbu, 
která se týkala újmy na životě, tělesné integrity, zdraví, cti, osobní svobody a ji-
ných důležitých životních hodnot.15

Souhlas s  uzavřením manželství byl také neplatný, jestliže se jednalo 
o osobu unesenou (§ 56).

Překážkou uzavření manželství byl i  omyl, pokud šlo o  omyl v  osobě  
budoucího manžela.16

Z dnešního pohledu je zajímavá také další překážka manželství. Rakouský 
občanský zákoník za takovou překážku označil v § 58 těhotenství manželky s ji-
ným mužem, které manžel zjistil po sňatku. Tuto překážku mohl uplatnit pouze 
manžel těhotné manželky. 

Z uvedeného tedy vyplývá, že občanský zákoník uznával pouze dva dru-
hy omylu jako důvod neplatnosti manželství: omyl v  osobě manžela a  těho-
tenství manželky s jiným mužem před uzavřením manželství, o němž manžel 
při uzavírání manželství nevěděl. V obou případech se však poškozený manžel 
neplatnosti musel dovolat. Všechny ostatní omyly manželů (například zkla-
maná očekávání, předpokládaných nebo smluvených podmínek) neměly vliv  
platnost manželství.17

Další skupinu překážek manželství tvořil tzv. nedostatek mohoucnos-
ti k  účelu. Sem zákoník řadil tzv. tělesnou mohoucnost, případně tzv. mrav-
ní způsobilost. Tělesná mohoucnost byla jedním ze základních předpokladů 
manželství. Nemohoucnost konat manželské povinnosti, která byla překážkou 
manželství, musela být trvalá a musela existovat v době uzavření manželské 
smlouvy. Nemohoucnost dočasná nebo vzniklá za doby trvání manželství man-
želskou překážkou nebyla. Navíc bylo věcí právního výkladu co je a co není mož-
né označit za nemohoucnost k plnění manželských povinností. Podle literatury 
lze soudit, že neschopnost plodit nebo otěhotnět nebylo vykládáno jako ne-
mohoucnost. Za nemohoucnost se považovala neschopnost dokonalé soulože. 
Dokonalou souloží se rozumělo podle nejvyššího rozhodnutí z 25. února 1837  
 

15 KRČMÁŘ, Jan. Právo rodinné. Praha: Nákladem Spolku československých právníků “Všehrd”, 
1923, s. 12 a násl.

16 HOBZA, Antonín. Podvod při smlouvě manželské dle práva kanonického se zřetelem k církevnímu právu 
evangelickému a modernímu zákonodárství světskému. Praha: Sborník věd právních a státních, 1906, 
88 s.; SVOBODA, Emil. Rodinné právo. Praha: Vesmír, 1921, s. 17.

17 HENNER, K. Úvaha o  reservatio mentalis při smlouvě manželské. In:  Právník. 1911,  s.  897; 
TILSCH, E. Reservatio mentalis při smlouvě manželské. In: Právník. 1911, s. 854 
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immissio penis in vaginam.18 Za mravní nezpůsobilost podle původního zně-
ní občanského zákoníku se považovalo odsouzení zločince k trestu nejtěžšího 
nebo těžkého žaláře. Tato neplatnost manželství se posuzovala podle dne, kdy 
byl vyhlášen rozsudek, nebo v  době trvání manželství trest ještě trval. Toto 
ustanovení bylo zrušeno pro civilní osoby § 5 zákona č. 131/1867 ř. z.19

Další překážkou manželství byla bigamie (§ 62). Zákoník doslovně uváděl: 
„Muž smí být současně oddán jen s jednou ženou a žena jen s jedním mužem. V pří-
padě, že už se u jednoho z partnerů jednalo druhý o sňatek, muselo dojít u předcho-
zího manželství k  rozluce.“ Občanský zákoník v  případě bigamie nešel zdaleka 
tak daleko jako kanonické právo. Kodex kanonického práva z roku 1917 (tedy 
vydaný více než sto let po ABGB) považoval za bigamii již samotný „pokus“ 
uzavřít druhé manželství (attentation matrimonii). V kánonu 1069 je uvedeno 
“§ 1. Neplatně se pokouší o manželství, kdo je vázán svazkem dřívějšího manželství, 
třebas dokonaného, s výhradou výsady víry (salvo privilegio fidei). § 2. I když dřívěj-
ší manželství je z jakéhokoli důvodu neplatné nebo rozloučené, není proto dovoleno 
uzavřít další manželství, dokud se právoplatně a bezpečně nezjistí neplatnost anebo 
rozloučení dřívějšího manželství“. Kánon 2356 dokonce s takto pojatou bigamii 
spojoval trest bezectnosti.20

Občanský zákoník rovněž vycházel ze zásady exogamie, tj. překážky spo-
jené s  příbuzenstvím. Platné manželství nemohlo být uzavřeno v  linii přímé 
(vzestupně i sestupně), mezi plnorodými i polorodými sourozenci, mezi dětmi 
sourozenců jakož i se sourozenci rodičů, tudíž se strýcem a tetou ze strany otco-
vy a matčiny. Přitom občanský zákoník kladl na roveň příbuznost manželskou 
i  nemanželskou. Rovněž nebylo možné uzavřít manželství mezi adoptivními 
rodiči a adoptivními dětmi. Toto ustanovení víceméně korespondovalo i s pří-
slušnou trestněprávní úpravou (viz trestný čin krvesmilství).21

Původní znění občanského zákoníku v  §  66 upravovalo i  švagrovství. 
Muž tedy nemohl uzavřít manželství s příbuznými své manželky a manželka 

18 ROUČEK, František a  Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k  československému obecnému zákoníku 
občanskému a  občanské právo platné na Slovensku a  v Podkarpatské Rusi. 1. díl. Praha: Právnické 
knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935, s. 420.

19 KRČMÁŘ, Jan. Právo rodinné. Praha: Nákladem Spolku československých právníků “Všehrd”, 
1923, s. 10.

20 BJØRNSON, Bjørnstjerne. Jednoženství a  mnohoženství. V  Praze: [s.n.], 1897, 37  s.; KRČMÁŘ, 
Jan. Právo rodinné. Praha: Nákladem Spolku československých právníků “Všehrd”, 1923, s. 10. 

21 KŘÍŽENECKÝ, J. Zákonná úprava příbuzenských sňatků s  hlediska biologicko-lékařského. 
In:  Právník. 1918,  s.  325, 361; LAURIN, František. Pokrevenství a  švakrovství jakožto překážky 
manželství rozlučující podle práva církevního. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka 
Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1891, 76 s.

s  příbuznými svého manžela. Toto ustanovení bylo zrušeno tzv. manželskou  
novelou v roce 1919.

Manželskou novelou z  roku 1919 bylo rovněž zrušeno ustanovení §  67, 
kde bylo upraveno cizoložství. Neplatné tedy bylo manželství mezi dvěma oso-
bami, které se dopustily cizoložství. Toto cizoložství muselo být prokázáno 
před uzavřením manželství.

Další překážka manželství byla formulována následovně: „Když dvě osoby 
i bez předcházejícího cizoložství si slíbily sňatek a když i jen jedna z nich, aby dosáhla 
svého úmyslu, usilovala o život manžela, který jejímu sňatku byl překážkou“ nemohli 
uzavřít platný sňatek, a to i v případě, že vražda nebyla dokonána (§ 68).

Jak již bylo v předchozích částech práce uvedeno, mnohé instituty vychá-
zely z práva kanonického. Také ABGB přímo recipoval dvě překážky z kanonic-
kého práva. Byla to překážka svěcení a překážka řeholního slibu. Obě tyto pře-
kážky byly zrušeny manželskou novelou z roku 1919.22

Jestliže hovoříme o překážkách manželských v rakouském občanském zá-
koníku, vraťme se opět alespoň letmo k historickým zdrojům této „novodobé“ 
úpravy dále, než jen do práva kanonického. To, co bychom dnes mohli označit 
za překážku manželskou, tedy nemožnost vstoupit do manželství znali již staří 
Římané. Absolutní překážku vzniku manželství již v době antické způsobovala 
nedospělost (ženy 12 let, muži 14 let), duševní choroba, impotence, existen-
ce jiného manželství, které nebylo rozvedeno. V těchto případech byl vyloučen 
vznik manželství zcela.

Oproti tomu znalo římské právo celou řadu důvodů, které nevylučovaly 
vstup do manželství úplně, ale tato manželská překážka se vyskytovala zcela kon-
krétně ve vztahu k  určité osobě. Nejblíže modernímu chápání je příbuzenství, 
v Římě jak pokrevní, tak právní (agnace, švagrovství, poručenství). Jako trest se 
vylučovalo manželství mezi únoscem a unesenou, stejně tak mezi cizoložník23.

Některé překážky manželství mohl prominout úřad, avšak zákoník jasně 
neformuloval, které překážky úřad mohl prominout či nikoliv.

4 OHLÁŠKY 

Občanský zákoník ve shodě s  kanonicko-právní tradicí upravil institut 
ohlášek a dokonce jejich nekonání znamenaly podle původního znění ABGB ne-
platnost manželství. S institutem ohlášek, jak již bylo uvedeno, přišla katolická 

22 Blíže k tomu: VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN (eds.) Vývoj soukromého 
práva na území českých zemí. 1 díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 155.

23 SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: systém a  instituce. Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 88.
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církev v dekretu Tametsi vydaném v závěru Tridenského koncilu. Podle původ-
ního znění ABGB byly ohlášky oznámením nastávajícího sňatku s  uvedením 
jména vlastního i rodinného, místa narození, stavu a bydliště obou snoubenců 
s připomenutím, že každý, komu je známa nějaká překážka manželství, má ji 
oznámit. Oznámení mělo být učiněno bezprostředně prostřednictvím duchov-
ního, který sňatek vyhlásil, tomu duchovnímu, který měl snoubence oddávat. 
Ohlášky měly být učiněny třikrát za sebou o nedělích nebo svátečních dnech.24 
Institut ohlášek recipovala také manželská novela z roku 1919. Nazvala je v § 1 
vyhláškami, v zásadě však převzala jejich účel. Cílem tohoto ustanovení bylo, 
aby každý, kdo by věděl o nějaké překážce manželství, ji oznámil.25

5 SVATEBNÍ SMLOUVA

Společenství manželů mělo dvě stránky –  jednak osobní, jednak majet-
kovou. ABGB také tyto dvě stránky důsledně odděloval, čehož výrazem bylo 
i zařazení právní úpravy svatební smlouvy do zcela jiných částí této kodifikace. 
Osobní stránka manželství byla upravena v prvním díle, hlavě druhé, kdežto 
majetková stránka v druhém díle, hlavě dvacáté osmé. Manželství, jako majet-
kové společenství, bylo upraveno smlouvami, které občanský zákoník označo-
val jako svatební smlouvy (Ehepakte). Je třeba zásadně odlišovat tyto smlouvy 
od smluv manželských. Manželská smlouva byla předpokladem vzniku man-
želství, jakožto osobní svazek dvou osob různého pohlaví, kdežto svatební 
smlouva, byla předpokladem pro majetkové společenství manželů. Svatebními 
smlouvami byly upraveny majetkové vztahy za trvání manželství. Přitom se ve 
smlouvě nemuselo jednat o celý majetek, ale také jen o jeho část.

Svatební smlouva se uzavírala dříve než smlouva manželská, musela se 
týkat stejných subjektů jako smlouva manželská, tj. nebylo možno tuto smlou-
vu uzavřít pouze pro případ, že by bylo uzavřeno manželství. Svatební smlou-
vy mohly být ovšem uzavírány také v průběhu manželství dokonce i při jeho 
rozluce. Svatební smlouvy tedy uzavírali snoubenci nebo manželé. V případě, 
že smlouvu uzavírali snoubenci, smlouva nabývala účinnosti uzavřením sňat-
ku. Svatební smlouvy mohly být uzavírány také s  třetími osobami, buď tak, 
že takovou smlouvu uzavřeli společně oba manželé s třetí osobou nebo s třetí 
osobou pouze jeden z  manželů. Smyslem těchto smluv bylo hospodářské za-
bezpečení rodiny anebo zabezpečení jednoho z manželů v případě zániku man-
želství rozlukou smrtí jednoho z manželů. Předmětem smluv bylo hlavně věno,  

24 KRČMÁŘ, Jan. Právo rodinné. Praha: Nákladem Spolku československých právníků “Všehrd”, 
1923, s. 17.

25 § 2 zák. 320/1919 Sb. z. a n. 

obvěnění, jitřní dar, společenství statků správa a požívání vlastního jmění, dědic-
ká posloupnost nebo doživotní užívání jmění určeného pro případ smrti a vdov-
ský plat. Pro svatební smlouvy byla zákoníkem předepsána forma, a to forma  
notářského zápisu.26

6 MANŽELSKÉ POVINNOSTI

Paragraf 44 v  ABGB upravoval rodinné poměry, které se zakládaly její 
manželskou smlouvou, ale zároveň i definoval její obsah. Tím byly tzv. manžel-
ské povinnosti. Především to byla povinnost žít v nerozlučném společenství. 
Z  toho vyplývalo, že manželství bylo nezrušitelné; zrušeno mohlo být pouze 
výrokem soudu. Zásada nerozlučitelnosti manželství je tak postavena proti tzv. 
volnému manželství, které umožňovalo zrušit manželství vzájemnou dohodou.

Výjimku měli ovšem Židé (§  123 a  násl.). Jejich manželství mohlo být 
zrušeno vzájemným souhlasem. Ten byl učiněn tak, že muž dal ženě rozvo-
dový list. Před tím ale museli podstoupit u  rabína nebo u  učitele nábožen-
ství jakési smírné řízení. Ustanovení o  Židech ale bylo zrušeno manželskou  
novelou z roku 1919.

Druhou vzájemnou povinností bylo plodit děti a  vychovávat je. Jednalo 
se ovšem o povinnost těžko postižitelnou, protože bezdětné manželství ještě 
neznamenalo jeho neplatnost. 

Další byla povinnost si vzájemně pomáhat. Tato povinnost byla následně 
konkretizována v §§ 91 a 92. V § 91 byly podrobně upraveny manželovy povin-
nosti jako hlavy rodiny (viz podobnější výklad na jiném místě této práce) a zá-
roveň uvedený paragraf stanovil další dvě základní povinnosti manžela: povin-
nost výživy manžela vůči manželce a povinnost manžela zastupovat manželku. 
Tuto výživu byl manžel povinen poskytovat ve společné domácnosti; nejednalo 
se tedy o žádnou peněžitou rentu. Tato povinnost ovšem byla v období i. repub-
liky tzv. alimentačním zákonem z roku 1931 doplněna, resp. konkretizována. 
V  tomto směru vyživovací povinnost manžela vůči manželce chápala právní 
praxe tím, že „slovo majetek chápala ne jako kapitálový majetek, nýbrž jako schop-
nost výdělkovou a znamená“27 to tedy, že manžel má svou výdělečnou schopnost 

26 ČERNÝ, V. O smlouvách svatebních. In: České právo. 1924, s. 11, 19; KRČMÁŘ, Jan. Právo rodinné. 
Praha: Nákladem Spolku československých právníků “Všehrd”, 1923,  s.  47. Z  historického 
hlediska k tomu viz KAPRAS, Jan. Manželské právo majetkové dle českého práva zemského. Praha: 
Královská česká společnost nauk, 1908, 85 s.; PEŠKA, B. Smlouvy svatební dle práv městských. 
In: Právník. 1864, roč. 3, s. 371. 

27 ROUČEK, František a  Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k  československému obecnému zákoníku 
občanskému a  občanské právo platné na Slovensku a  v Podkarpatské Rusi. 1. díl. Praha: Právnické 
knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935, s. 466.
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přiměřeně použít ve prospěch společné domácnosti. Z toho tedy logicky vyplý-
valo, že oba manželé měli mít stejnou životní úroveň. Dále z toho plynulo, že 
manželka se mohla soudně domáhat splnění alimentační povinnosti v případě, 
že manželé žili odděleně. Toto oddělené žití muselo být ovšem zdůvodněno exi-
stencí objektivní překážky, například zdravotní důvody, dlouhodobá pracovní 
cesta do zahraničí, atd. 

S  vyživovací povinností manžela souviselo i  ručení manžela za závazky, 
které vznikly z vedení společné domácnosti. 

Konečně z paragrafu 91 vyplývala manželova povinnost zastupovat man-
želku jak soudně tak také mimosoudně. Tato povinnost však neznamenala, že 
manželka je na základě tohoto ustanovení pod zákonným poručenstvím své-
ho manžela, nýbrž tato povinnost mohla být uplatněna pouze za situace, když 
manželka neučinila jiné opatření. V praxi to především znamenalo, že manžel 
manželku mohl zastupovat bez toho, že by pro tento případ potřeboval její 
zvláštní plnou moc.28

Zákoník ovšem v následujícím § 92 definoval práva a povinnost manžel-
ky takto: manželka obdržela manželovo příjmení a požívala práva jeho stavu. 
Z toho tedy vyplývá, že nebylo možné se dohodnout na odlišných příjmeních 
a ani možnost, aby manžel přijal manželčino jméno. Tuto povinnost lze tudíž 
označit za kogentní s tím, že v českém prostředí nebylo možné toto ustanovení 
vzhledem k  jazykovým zvyklostem striktně dodržet. Manželčino příjmení se 
přechylovalo z důvodu odlišného pohlaví manželů. Jako zajímavost lze uvést 
z dnešního pohledu téměř absurdní okolnost. Za situace, že by manžel změnil 
příjmení úředním rozhodnutím, automaticky se měnilo také příjmení manžel-
ky.29 Původní znění ABGB používalo termín „manželovo jméno“, čímž se ovšem 
v praxi rozumělo pouze příjmení, tedy rodinné jméno. Osnova československé-
ho občanského zákoníku, tuto záležitost již upřesnila. 

V původním znění ABGB bylo stanoveno, že manželka požívá i práv stavu 
manžela. Tato část uvedeného paragrafu platila jen do roku 1918, protože Čes-
koslovenská republika zákonem č. 61/1918 Sb. šlechtictví zrušila. 

Právo a povinnost nosit příjmení manžela nezaniklo ani smrtí manžela, 
ani rozvodem ani rozlukou. Zaniklo však prohlášením manželství za neplatné.

Manželka získávala sňatkem manželovu státní příslušnost. V případě, že 
byl manžel cizincem, manželka se stala cizinkou a to i v případě, že by do ciziny  
 

28 GERLICH, Karel. Rozvod, rozluka, alimenty: předpisy upravující uzavření manželství, rozvod, rozluku, 
neplatnost manželství, právní poměry rozvedených a rozloučených manželů, výživné, osvojení a právní 
poměry dětí. V Praze: Nákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1934, 430 s.

29 Dvorský dekret z 5. června 1826, svazek 54 sb. z. p. č. 36.

nikdy nevycestovala. Cizí občanství manželka neztratila ani v případě ovdovění 
nebo rozloučení manželství. 

Jednou ze základních povinností manželky bylo následovat manžela do 
jeho bydliště. Tato povinnost manželky korespondovala s povinností manžela 
postarat se o společné bydliště. Právní praxe řešila dlouhodobě problém, zda 
manželka musí splnit tuto svou povinnost v případě, se manžel řádné bydliš-
tě nepostaral. Zejména v právní teorii30 převážil názor, že manželka musí tuto 
svou povinnost splnit i  za situace, když má manžel alespoň nějaké bydliště. 
Z toho tedy vyplývá, že manželka byla povinna spolu s manželem společné by-
dliště, pokud to bylo možné na ní slušně žádat. Možnost odmítnutí společného 
bydliště, kterou zákoník připouštěl, se z dnešního pohledu mohla někdy stát 
až absurdní. Jako případy, kdy manželka nemusela následovat manžela, práv-
ní praxe uvádí kupříkladu situaci, když manžel žil za trvání manželství s jinou 
ženou nebo neměl vůbec žádné bydliště. V tomto směru, projdeme-li dobovou 
odbornou literaturu a  judikaturu, nacházíme tam až nepochopitelné diskuse 
o tom, jak je v praxi možné manželku přinutit, aby tak učinila. Soudní praxe 
dokonce zastávala názor, že manžel má v tomto případě žalobní nárok a soud 
může manželku k  přesídlení za manželem donutit prostřednictvím ukládání 
pokut.31 

Problém mohl být i opačný, a to v situaci, když se manželka domáhala při-
jetí do společné domácnosti k manželovi nebo toho, aby manžel podle svých 
možností společnou domácnost založil. Tato situace byla řešena od třicátých let 
20. století podle již citovaného zákona z roku 1931.32

Další povinností manželky byla její podpora v domácnosti a ve výdělku. 
Opět i  tato povinnosti manžela vést domácnost. Jak je uvedeno v  komentá-
ři Roučka a  Sedláčka „manželka má prováděti opatření manželova a  manžel má 
právo požadovati na manželce její spoluúčast“.33 Rozsáhlejší odborná diskuse se 
vedla k otázce podpory manželky ve výdělku – tedy kdy je manželka povinna 

30 KRČMÁŘ, Jan. Právo rodinné. Praha: Nákladem Spolku československých právníků “Všehrd”, 
1923, s. 32.

31 Např. Vážný 1546, 1646,3449,3695,7921 (SSR) Z  judikatury vyplývají mnohdy rozdílná 
rozhodnutí justice: „O nároku manžela na manželku, aby ho sledovala do společné domácnosti a vydala 
mu děti, lze rozhodnouti jen sporem“. Naproti tomu zcela opačný názor: „O povinnosti manželky 
k návratu do manželského společenství může být rozhodnuto jen v nesporném řízení“.

32 GERLICH, Karel. Rozvod, rozluka, alimenty: předpisy upravující uzavření manželství, rozvod, rozluku, 
neplatnost manželství, právní poměry rozvedených a rozloučených manželů, výživné, osvojení a právní 
poměry dětí. V Praze: Nákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1934, s. 32 a násl.

33 ROUČEK, František a  Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k  československému obecnému zákoníku 
občanskému a  občanské právo platné na Slovensku a  v Podkarpatské Rusi. 1. díl. Praha: Právnické 
knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935, s. 491.
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pomáhat manželovi ve výdělečné činnosti. Převážil názor, že toto je možné po-
žadovat jedině, pokud domácnost více méně splývá s onou výdělečnou činností. 
To bylo například u rolníků, nebo když se řemeslo provozovalo doma. V jiných 
případech, zejména pokud byl manžel úředníkem, se plnění této povinnosti  
vyžadovat nemohlo.

Zákoník ovšem neřešil opačnou situaci, do jaké míry bylo nutné, aby man-
žel dával manželce souhlas k výdělečné činnosti mimo její rodinu. Z nadřaze-
ného postavení manžela jako hlavy rodiny lze soudit, že svolení k  výdělečné 
činnosti manželka potřebovala. Zůstává však otázkou, do jaké míry tím mohlo 
být ohroženo či dokonce omezeno plnění domácích povinností. 

Z povinnosti „podle sil pomáhat v domácnosti“ logicky vyplynula také po-
vinnost manželky spolupůsobit při zabezpečování ekonomické situace rodiny 
v případě, že toho manžel nebyl dočasně schopen. Právní praxe rozeznávala dva 
druhy případů. Jednalo-li se dočasnou a nezaviněnou neschopnost manžela po-
starat se o rodinu, tehdy tato povinnost přecházela na manželku. Zakládal-li se 
nedostatek prostředků pro domácnost zaviněný ze strany manžela právo posti-
hu vůči manželovi podle alimentačního zákona.34 

V  této souvislosti je jistě zajímavé nahlédnout do soudobé judikatury, 
která demonstruje někdy až komické avšak skutečné případy. „Nuzný manžel 
nemá proti manželce nárok na výživné“. „Manželka není povinna vyživovati muže“. 
„Manželka není po zákonu povinna živiti manžela ani nésti náklady jeho ošetřování“. 
„Manžel nemá ze zákona proti manželce nárok na výživu a nelze mu proto přisoudi-
ti důchod pro usmrcení manželky automobilem“. „Je zlomyslným opuštění manžela, 
opustila-li ho manželka, protože upadl do tísně“.

7 ZRUŠENÍ MANŽELSTVÍ

Podle původního znění ABGB §  93 manželství bylo nezrušitelné na zá-
kladě vůle manželů. Tehdejší rodinné právo rozlišovalo tři druhy ukončení  
manželského společenství:

•	 prohlášení	manželství	za	neplatné,
•	 rozluka,
•	 rozvod.

Neplatné manželství bylo takzvaně nulitní (matrimonium nullum). Za 
neplatné je mohl prohlásit pouze soud, a to z moci úřední nebo na návrh. Dů-
vodem prohlášení manželství za neplatné bylo naplnění některé z  překážek  
k uzavření manželství.

34 § 1 zák. 4/1930 Sb. z. a n.

Rozluku manželství uznával rakouský občanský zákoník pouze nekatolí-
kům (§ 111). Toto ustanovení bylo změněno až tzv. manželskou novelou z roku 
1919 (viz níže). Pro katolíky nastal skutečný zánik manželství pouze v případě 
smrti jednoho z manželů. Tuto skutečnost lze z dnešního pohledu přirovnat 
k současnému rozvodu manželství. Po rozluce bývalí manželé neměli vůči sobě 
žádné povinnosti, děti zplozené po rozluce byly považovány za nemanželské 
a každý z manželů mohl uzavřít manželství nové.

Rozvod neznamenal ukončení manželství, ale pouze zánik v podstatě dvou 
povinností vyplývajících z dosavadního manželství. Odpadla povinnost společ-
ného bydlení a povinnost tělesného styku. Proto termín rozvod získal výstižný 
název rozvod od stolu a lože. Všechny ostatní manželské povinnosti jako věr-
nost a vzájemná pomoc zůstávaly i nadále. Tehdejší právní řád rozlišoval rozvod 
dobrovolný a nedobrovolný. Oba druhy rozvodu řešil soud, ovšem dobrovolný 
v  řízení nesporném, nedobrovolný v  řízení sporném. Dobrovolný rozvod na-
stal na základě smlouvy obou manželů. Soud byl povinen v obou případech, jak 
u rozvodu dobrovolného tak i nedobrovolného, nejprve se pokusit o smír. 

Důvody (pravděpodobně demonstrativní výčet), pro něž mohl soud man-
želství rozvést, byly specifikovány v § 109. Bylo to zejména cizoložství, odsou-
zení pro zločin, zlomyslné opuštění druhého manžela, vedení nepořádného 
života, kterým druhý manžel ohrožoval jmění žalujícího manžela anebo ohro-
žoval dobré mravy rodiny, nebezpečné úklady proti životu a  zdraví druhého 
manžela, kruté nakládání (tím se myslely surové projevy vůči druhému manže-
lovi), trvalá tělesná vada spojená s nebezpečím nákazy. Rozvedení manželé se 
mohli kdykoliv opětovně spojit, toto své rozhodnutí ale museli oznámit soudu.

V  této souvislosti se nabízí jistá římskoprávní paralela, kdy manželství 
mohlo také zaniknout rozvodem (divortium), tj. dohodou manželů.35 Původně 
nebyla stanovena přesná pravidla. Nešlo však o rozvod v dnešním slova smyslu. 
Nebyl to právní úkon ani soudní výrok. Tak, jak manželství neformálně vznik-
lo (vůlí manžela žít s manželkou jako s matkou legitimních dětí), tak, stejně 
neformálně, ztrátou této vůle manželství zanikalo. Tuto svobodu původně brz-
dily pouze dobré mravy nebo povinnost vrátit věno. Nejběžnějším způsobem 
ukončení manželství bylo, že manžel manželku pro nějaké závažné provinění, 
například nevěru, jednoduše vyhnal ze svého domu. V pozdější době se pro tzv. 
přísná manželství vyžadovalo opačné jednání vzniku moci manželské. Po re-
formách Octaviana Augusta nastalo zpřísnění v několika ohledech. Octavianus 
Augustus podmínky rozvodu zpřísnil jednak co do formy, co do důvodů a co do 
následků. Kdo rozvod zavinil anebo se dal strhnout k lehkomyslnému zapuzení 

35 Kromě toho římské právo připouštělo jednostranné ukončení manželství zapuzením (repudium), 
manžel předal manželce zapuzovací list.
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manželského partnera, byl trestán censorskou důtkou, popřípadě vyloučením 
ze senátu, nakonec i majetkovými tresty ve prospěch nevinného manžela. Prá-
vo doby císařské zavedlo zpřísnění ve formě výčtu důvodů, které rozvod ospra-
vedlňovaly. Na neodůvodněné rozvody a na rozvody zaviněné byly stanoveny 
peněžité tresty. Od 4. století n. l. lze pozorovat, jak na právní úpravu manžel-
ství působí křesťanská ideologie, která chápe manželství jako svátost a trvá na 
nerozlučitelnosti. Justiniánské právo nemá potom již k tomuto stanovisku da-
leko: je zakázáno rozvést se oboustranným souhlasem, povoluje se pouze jed-
nostranný rozvod ze zákonného důvodu, na kterém druhý manžel nese vinu: 
složení slibu čistoty, mužova impotence, upadne-li muž do válečného zajetí a je 
pět let nezvěstný. Justinián také ztěžuje uzavírání druhého manželství, zejmé-
na majetkovými újmami.36

36 KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
1995, s. 139.

DROBNÉ OTAZNÍKY KOLEM DRUHÉ SLOVENSKÉ 
NÁRODNÍ RADY (1918 – 1919)

Ladislav Vojáček

Abstrakt: Autor v článku poukazuje na nepřesnosti v interpretaci dokumen-
tů i na přímé rozpory v pramenných materiálech, spojených se Slovenskou ná-
rodní radou z roku 1918. Dotýkají se data jejího vzniku, personálního složení 
nebo složení jejího Výkonného výboru. Rozpory v pramenech autor přičítá hek-
tičnosti převratové doby, kdy zpravidla není čas ani vůle důsledně promýšlet 
a kontrolovat texty polooficiálních i oficiálních dokumentů (a to včetně ve spě-
chu vydávaných právních předpisů).

Klíčová slova: Slovenská národní rada, Československo, Martin, 1918

1 ÚVODEM

a) Na rok 2014 připadají půlkulatá výročí narození tří předních sloven-
ských vysokoškolských učitelů, věnujícím se právně historickým disciplínám. Po 
romanistovi evropského jména prof. Peterovi Blahovi, který je oslaví už v první 
den tohoto roku, budou brzy následovat právní historici prof. Jozef Beňa a prof. 
Peter Mosný. Kolegové všech tří se rozhodli připravit na jejich počest pamětní 
spisy a s žádostí o přispění oslovili i mne. Rád jsem nabídku přijal, protože se 
všemi se znám už od mých počátků v profesi a všichni jsou mi – každý trochu 
jinak – velmi blízcí. S profesory P. Blahem a J. Beňou jsme navíc dlouhá léta 
působili na jednom pracovišti. 

Pocta prof. P. Blahovi se začala připravovat nejdříve, takže svůj příspěvek 
jsem již dávno odevzdal, ale nad vhodnými tématy dalších dvou jsem dlouho 
marně přemýšlel. Samozřejmě by bylo na místě psát o slovenské tématice, ale té 
jsem se v posledních letech již nemohl příliš nevěnovat. Když jsem však při ne-
dávném stěhování ze své bývalé pracovny na Právnické fakultě UK vzal do ruky 
desky s výpisky a fotokopiemi ze Slovenského národního archívu, přišel – snad 
správný – nápad. Před lety jsem v moderní budově na Drotárskej ceste hledal 
především materiály vážící se k počátkům ministerstva pro správu Slovenska, 
nicméně v archívu a v souvisící literatuře jsem narazil na leccos zajímavého také 
o druhé Slovenské národní radě a prozatímní československé vládě pro Sloven-
sko, obecně označované jako „skalická“. Sice jsem o této problematice už psal  
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do českého odborného časopisu,1 ale snad ani teď nebude od věci vrátit se k po-
čátkům vytváření československé správy na Slovensku. 

Dojem, že se jedná o  téma dostatečně zpracované, a  tedy vyčerpané, je 
podle mého názoru jen zdánlivý. Proto se pokusím ukázat, že řada dílčích strá-
nek vývoje v období, „keď samostatný česko-slovenský štát už de iure existuje, ale 
Slovensko v ňom fakticky ešte nežije“,2 není dosud zcela jednoznačně osvětlena 
(a některé osvětleny už snad ani nebudou), případně že je vnímána a interpre-
tována pod vlivem nepřesně zachycených fakt. Ta většinou pohled na činnost 
a význam obou orgánů nijak zásadně neovlivňují, ale zejména právní historik, 
který na formální nesrovnalosti narazí, je nemůže přejít zcela bez povšimnutí. 
Navíc, zpochybňují-li se v literatuře formálními nedostatky některé významné 
akty či instituce z této doby, poukaz na jiné nesrovnalosti ukáže, že by se daly 
zpochybnit i některé jiné, resp., a to je to lepší řešení, že by v prvním případě 
byl na místě velkorysejší přístup. Revoluce jsou proto revolucemi, že bortí pře-
žité uspořádání společnosti, tedy negují i podstatnou část jejího právního řádu. 
V nejisté a hektické době, kterou navozují, se jejich protagonisté často nechtějí, 
ale někdy nedokážou nebo nemohou, právními formalitami příliš zabývat ani 
při formování toho nového. I když zpochybňování jejich počínání (právními) 
historiky je pak to nejmenší, co je v  budoucnosti v  důsledku jejich počínání 
může potkat, i při něm je třeba pečlivě zvažovat všechny okolnosti, které k ne-
dodržení právní formy vedly a kritické závěry vyvozovat jen velmi opatrně.

b) Na počest mého váženého kolegy prof. Josefa Beni se chci letmými po-
zastaveními nad některými nesrovnalostmi vrátit ke konstituování, složení, 
činnosti a zániku „druhé“ Slovenské národní rady a k  její úloze při faktickém 
začlenění Slovenska do nového společného československého státu.3 

2 SLOVENSKÁ NÁRODNÍ RADA 

Jak je zřejmé z úvodu, nechci v tomto textu psát o významu druhé Slovenské 
národní rady, nicméně několik základních fakt si připomenutí zaslouží. Do dě-
jin vstoupila především díky Martinské deklaraci, která je spolu se zákonem  

1 VOJÁČEK, Ladislav, Slovenská národní rada a začleňování Slovenska do československého státu 
v letech 1918 – 1919. In: Časopis pro právní vědu a praxi. Roč. 8, č. 4/2000, s. 472 – 481; týž, Úsilí 
československé vlády o faktické začlenění Slovenska do Československa. In: Časopis pro právní 
vědu a praxi. Roč. 9, 1/2001, s. 56 – 62.

2 PEKNÍK, Miroslav (ed.), Slovenské národné rady. Bratislava: Národné literárne centrum –  Dom 
slovenskej literatúry, 1998, s. 58. ISBN 80 – 88878 – 25 – X

3 Jelikož tento text do jisté míry souvisí s mým příspěvkem do pocty prof. P. Mosnému, uvádím oba 
obdobným úvodem.

č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného československého státu, chápána jako 
konstituující státoprávní akt, k němuž se právně váže vznik Československa. 
Jejím prostřednictvím se, byť v  dané chvíli neuvědoměle, přímo podílela na 
ustavení československého státu.4 To ji nesporně opravňovalo i v následujících 
týdnech a měsících vystupovat jménem slovenského národa. Z celé řady objek-
tivních i subjektivních důvodů se tak však nestalo, i když poté, co její předsta-
vitelé zjistili, že se vlastně přihlásili k již existujícímu státu, začali podle praž-
ského vzoru okamžitě zřizovat regionální a místní orgány Slovenské národní 
rady a přebírat jménem nového státu moc. Zpočátku – v atmosféře narůstající 
anarchie – se jim celkem dařilo. Pod patronací Slovenské národní rady vznikla 
řada místních, okresních a  i župních národních rad (označovaných i  jako vý-
bory Slovenské národní rady či národní výbory) a národních gard zejména na 
Liptově a v Turci, ale i v dalších slovenských župách. Slovenská národní rada 
podnítila jejich zřizování svými provoláními („ohlasy“) z  3. a  z  8. listopadu.5 
V  prvním podřizovala veškeré obyvatelstvo svým nařízením, veřejným ohla-
sům a také osobním rozkazům svých členů. Vyzývala k zachování klidu a pořád-
ku a poněkud nedomyšleně (v čl. 2 totiž požadovala zachovávat – vedle svých 
nařízení – pouze zákony) vyjadřovala převzetí platného práva a institucionál-
ní i personální recepci stávajícího státního aparátu fungujícího na Slovensku. 
V  druhém ohlasu („Bratia Slováci“) opět potvrdila ochotu prozatím ponechat 
v  činnosti „dosavádne vrchnosti a  úrady“, ale zároveň vyzývala obyvatelstvo 
k zakládání místních národních výborů a k formování národních gard. V obou 
textech snadno odhalíme inspiraci konstitutivními akty Národního výboru čes-
koslovenského z 28. října 1918 a aktivitami z českých zemí. Na rozdíl od nich 
však místní národní výbory měly stávající aparát nahradit a „viesť správu … obce 
v dorozumení s našou Národnou Radou“.

Rázná opatření maďarské vlády Mihály Károlyiho proti dezintegraci uher-
ského území z  poloviny listopadu 1918 však ukázala všechny slabiny tohoto 
orgánu. Jak v  přiléhavé, i  když trochu omšelé, metafoře napsal Štefan Jan-
šák „Martin bol až takmer do polovice decembra ostrovom v mori maďarskej moci,  

4 Její státoprávní význam ovšem zpochybňoval například V. Chaloupecký (CHALOUPECKÝ, 
Václav, Martinská deklarace a  její politické osudy, In:  Český časopis historický, 1928,  s.  10) 
nebo Z. Tobolka, který napsal: „Slovenská národní rada si deklarací nepostavila za úkol převzíti moc 
... Slovenská deklarace byl akt politický, nadšené přihlášení se k  určitému programu, ale nebyl to akt 
rázu státoprávního, akt, který by bylo lze na roveň postaviti zákonu z 28. října o zřízení samostatného 
československého státu.“ (TOBOLKA, Zdeněk, Politické dějiny československého národa od r. 1848 až 
do dnešní doby. IV. /1914 – 1918/. Praha, 1937, s. 406).

5 Jejich texty in Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. II. Bratislava: Národné literárne 
centrum – Dom slovenskej literatúry, 1998, s. 40 – 41 a 42 – 44. ISBN 80 – 88878 – 48 – 9.
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na který bili vlny zo všetkých strán“.6 Maďarské vládě se s  pomocí armády po-
dařilo rychle ovládnout většinu území, částečně obnovit autoritu řady stávají-
cích orgánů a podnítit vznik revolučně naladěných maďarských národních rad 
a jejich ozbrojených složek. Je příznačné, že už 4. listopadu vznikla maďarská 
národní rada přímo v Martině a že maďarské vojsko – ovšem v rozporu s takti-
kou maďarské vlády, usilující o navázání kontaktů se slovenskými činiteli – 15. 
listopadu dokonce internovalo předsedu Slovenské národní rady Matúše Dulu.7

Po aktivizaci maďarských sil v polovině listopadu byla Slovenská národní 
rada v podstatě obklíčena v nepřátelském prostředí a na rozdíl od svého pro-
tivníka bez ozbrojené síly a materiálních prostředků, o které by se mohla opřít. 
A jak konstatoval Ferdiš Juriga na jednání Slovenského klubu v Praze: „Imperi-
um bez brachium a groša je iluzórne“.8 Členům SNR navíc chyběly zkušenosti s ří-
zením státní správy (mnozí čelní slovenští představitelé navíc odešli do Prahy), 
nedisponovala schopnými úřednickými kádry ani pro nižší úrovně správy9 a síť 
jejích místních orgánů nebyla dostatečně vybudovaná a propojená. Maďarská 
snaha o zachování integrity bývalého uherského území také znejistila některé 
její členy v tom, zda si nepočínají příliš odvážně. Rychle se také rozpadla národ-
ní jednota, o niž usilovali organizátoři Slovenské národní rady v létě posledního 

6 JANŠÁK, Štefan, Vstup Slovákov medzi slobodné národy. (Ako sa zrodila prvá republika) Fakty, 
spomienky a úvahy o prevratových rokoch 1918 – 1919. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských 
spisovateľov, 2006, s. 57. ISBN 80 – 8061 – 259 – 5

7 K tomu např. TEICHMAN, Josef, Maďaři ve válce a  po válce. Praha: Melantrich, 1937,  s.  147. 
K  postoji maďarské vlády srovnej Károlyiho pozdravný telegram Slovenské národní radě; in 
Dokumenty slovenskej identity a štátnosti. II., s. 35 – 36. Odpověď Slovenské národní rady, kterou 
koncipoval M. Hodža, ovšem jeho aktivitu odmítla s  tím, že Slovensko se od Uher definitivně 
odloučilo; (tamtéž, s. 37).

8 Zápis z  jednání Slovenského klubu 19. listopadu 1918; Slovenský národný archív, Osobný fond 
–  Vavro Šrobár (dále jen SNA, OF –  V.Š.), kart. 5. Argumentoval tak pro odmítnutí maďarské 
nabídky, že vláda odevzdá moc SNR, když čeští vojáci vyklidí veškeré území bývalého  
Uherského království.

9 V tomto směru je zajímavé svědectví o přístupu osob angažovaných v národním hnutí k místům 
ve státní správě, které nepřímo podal ve své vzpomínkové knize Vavro (Vavrinec) Šrobár. 
Reprodukuje v  ní dokument z  archívu uherské vlády (královského ministerstva) obsahující 
nekompletní soupisy osob angažovaných ve slovenském národním hnutí. Podklady, pořízené 
vrchními („hlavnými“) župany a  veliteli pohraničních stráží pocházejí z  dvaceti uherských žup 
včetně všech tradičně slovenských jako oravská, zvolenská, trenčínská, nitranská, turčianská či 
liptovská a byly pořízeny v roce 1913 a (u některých žup) doplněny v roce 1918. Je v nich uvedeno 
516 jmen, u nichž je zpravidla udáno i povolání. Často to byli kněží, advokáti, lékaři, případně 
bankovní úředníci, redaktoři, řemeslníci, továrníci, obchodníci či rolníci, několik učitelů, ale jen 
jeden úřední sluha, železniční kontrolor či plukovní lékař a  jedna pošťačka; (ŠROBÁR, Vavro, 
Osvobodené Slovensko. Pamäti z rokov 1918 – 1920. I. Praha: Čin, 1928, s. 161 – 181).

válečného roku. Mezi „Prahou“ (tj. českými a převážně liberálně orientovanými 
slovenskými činiteli, kteří tu působili) a „Martinem“ (tj. zde působícími převáž-
ně konzervativními představiteli Slovenské národní rady) brzy vyvstala bariéra 
neporozumění a nedůvěry.10 „Martinští“ navíc mezi sebou v této fázi neměli sil-
nou integrující vůdčí osobnost.11

3 PRVNÍ OTAZNÍK: VZNIK SLOVENSKÉ NÁRODNÍ RADY

V textu Deklarácie slovenského národa (Martinskej deklarácie)12, schválené13 
30. října 1918, autoři proklamovali vznik Slovenské národní rady14 jako jediné 

10 Pražští činitelé měli vůči martinským jistou, stále se zvětšující distanci, ale na druhé straně 
spojení se Slovenskem skutečně naráželo na řadu problémů. Na nedostatek informací si stěžoval 
blízký Šrobárův spolupracovník I. Hálek (Dopis Dr. Ivana Hálka z Žiliny V. Šrobárovi z 11. listopadu 
1918; SNA, OF –  V.Š., kart. 15, č.  122) a  přítel z  Ružomberku J. R., který 17. listopadu 1918 
úpěnlivě prosil: „Ešte raz: zprávy, zprávy nám dajte ...“; (tamtéž).

11 Předsedou Slovenské národní rady se stal zasloužilý, dvaasedmdesátiletý předseda Slovenské 
národní strany Matúš Dula, jenž byl dlouho spojen s předchozí érou pasivní politiky a brzy se 
zapojil do práce v ústředních orgánech. Ambiciózní a charismatický Andrej Hlinka do otevřené 
„opozice“ proti nové slovenské elitě přešel až později.

12 Původní text Martinské deklarace se nedochoval, proto se citují drobně odlišná znění uveřejněná 
ve slovenských novinách. Například reprezentativní český sborník dokumentů VESELÝ, Zdeněk, 
Dějiny českého státu v dokumentech. Praha: Victoria Publishing, 1994, s. 321 ISBN 80 – 85605 
– 95 – 3 se odvolává na Robotnícke noviny, č. 45 ze 7. listopadu 1918. K tomu srovnej poněkud 
odlišný text citovaný Janem RYCHLÍKEM (Češi a  Slováci ve 20. století. I. Česko-slovenské 
vztahy 1914 – 1945. Bratislava: Academic Electronic Press, 1997, s. 58 – 59. ISBN 80 – 88880 
– 10 – 6), opírající se o Národné noviny z 31. října 1918. K Deklaraci dále srovnej např. GREČO, 
Martin, Martinská deklarácia. Turčiansky Sv. Martin: Nákladom ústrednej správy Slovenskej ligy, 
1939 (též Matica slovenská, 1947); HRONSKÝ, Marián, Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920. 
Bratislava: Národné literárne centrum –  Dom slovenskej literatúry, 1998, ISBN 80 –  88878 
– 14 – 4; CHALOUPECKÝ, Václav, Martinská deklarace a  její politické osudy. In: Český časopis 
historický, 1928, s. 338 an.; KOVÁČ, Dušan a kol., Muži Deklarácie. Bratislava: Osveta, 1991, s. 10. 
ISBN 80 – 217 – 0289 – 3.

13 Z pohledu právníka je opět zajímavé, že si účastníci nedělali přílišné starosti s procedurálními 
náležitostmi, jednali spontánně a text schválili velmi neformálně (srovnej k tomu Kresákův zápis 
z  jednání, in Dokumenty slovenskej identity a štátnosti. I., Bratislava: Národné literárne centrum 
– Dom slovenskej literatúry , 1998, s. 509 – 511. ISBN 80 – 88878 – 43 – 8). Snad i proto už 
po několika hodinách, když Milan Hodža přivezl z  Vídně nové zprávy poněkud měnící situaci 
(ovšem zřejmě ještě ne zprávu o vzniku československého státu, jak se domnívají někteří autoři, 
např. J. Rychlík /RYCHLÍK, Jan, Češi a Slováci ve 20. století, s. 57/), se někteří z nich nezdráhali do 
schváleného, ale ještě nepublikovaného textu zasáhnout.

14 Jak je zřejmé ze všech verzí textu, znění Deklarácie slovenského národa navržené Samuelem 
Zochem a  pozměněné na dopolední předporadě nepoužívalo jednotnou terminologii. Nově 
koncipovaný vrcholný orgán slovenského národního hnutí se například ve verzi z Robotníckych 
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reprezentantky oprávněné hovořit a jednat jménem slovenského národa, kon-
statovali, že „slovenský národ je čiastka i  rečovo i  kultúrno-historicky jednotného 
česko-slovenského národa“, a pro tento národ žádali „.neobmedzené samourčovacie 
právo na základe úplnej neodvislosti“.15 Ovšem už 19. října 1918 Ferdiš (Ferdi-
nand) Juriga ve svém památném sněmovním projevu v budapešťském parla-
mentu proklamoval, že výlučné právo hovořit a  jednat jménem slovenského 
národa přísluší jen Slovenské národní radě.16 Tak se už tu před námi vynořuje 
první otazník: kdy tedy vlastně Slovenská národní rada vznikla? 

V učebnicích se zpravidla dočteme, že se Slovenská národní rada ustavila 
po složitých přípravách, jejichž počátky můžeme vidět už v době bezprostředně 
před vypuknutím války, až na martinském shromáždění 30. října 1918. Někteří 
autoři, například známý slovakofil J. Rotnágl17 a historici J. Šolc18, Anton Špiesz 
(podle něj měla 25 členů19; k počtu členů viz níže) nebo Ladislav Lipscher20, však 
její vznik spojují již s přípravnými jednáními 12. září 1918 v Budapešti.21 A činí 
tak do značné míry oprávněně. Na budapešťské schůzce se totiž čelní před-
stavitelé Slovenské národní strany rozhodli vytvořit „nie příliš mnohopočetnú  

novín označoval nejen jako Slovenská národná rada, ale též Národná rada česko-slovenského 
národa v  Uhorsku či Národná rada slovenskej vetvy jednotného československého národa. 
Označení Slovenská národní rada se tak ustálilo až později.

15 VESELÝ, Zdeněk, Dějiny českého státu v  dokumentech,  s.  321. Jak tu s  využitím poněkud 
nezvyklého, ale asi výstižného výrazu Zd. VESELÝ uvádí (cit. dílo, s. 320), „termín československý 
národ byl pojímán jako výraz vyšší nadnárodněstátní jednoty“.

16 „Okrem Slovenského národného zhromaždenia alebo orgánov vyslaných z  jeho lona nateraz nikto 
nemôže byť oprávnený, aby rokoval o  veciach politického položenia slovenského národa a  rozhodoval 
o  ňom bez neho, prípadne proti nemu.” ... “Všetky uznesenia alebo dohovory, ktoré by sa stali bez 
privolenia Slovenského národného zhromaždenia alebo z neho vyslaného orgánu, nateraz bez provolenia 
Slovenskej národnej rady vyhlasujeme týmto za nejestvujúce, národ slovenský neviažúce.” Citováno 
podle Dokumenty slovenskej identity a štátnosti. I., Bratislava, 1998, s. 502.

17 ROTNÁGL, Josef, Češi a Slováci. Praha: Jos. R. Vilímek, 1945, s. 243.

18 Podle tohoto autora „začala pracovať v septembri 1918“; ŠOLC, Jaroslav, Slovensko v českej politike. 
Banská Bystrica: M.O.ENTERPRISE, 1993, s. 46. ISBN 80 – 85342 – 02 – 2

19 ŠPIESZ, Anton, Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomeniu. Bratislava: Vyd. Perfekt, 1992, s. 138. 
ISBN 80 – 85261 – 44 – 8. Tu se v souvislosti s počtem členů však možná jedná o pouhý překlep 
a autor myslel buď na 15 osob navržených za členy Slovenské národní rady na zářijové poradě 
v Budapešti, nebo na 20 jejích členů zvolených 30. října v Martině.

20 LIPSCHER, Ladislav, Verfassung und politische Verwaltung in der Tschechoslowakei 1918 –  1939. 
München: Oldenbourg Verlag, 1979, s. 15. ISBN 978 – 3 – 486 – 44471 – 1

21 O jejích výsledcích informoval Obežník predsedu Slovenskej národnej strany Matúša Dulu 
designovaným členom pripravovanej Slovenskej národnej rady o výsledkoch porady slovenských politikov 
v Budapešti z 23. září 1918, in Dokumenty slovenskej identity a štátnosti (I., s. 490 – 492).

Národnú radu“, původně třináctičlenný (podle D. Kováče dvanáctičlenný22), po 
doplnění patnáctičlenný orgán reprezentující celou slovenskou politickou scé-
nu sdruženou v „Národnej strane“.23 Národní radu sice chtěli nechat definitivně 
schválit na shromáždění Národní strany, jelikož se však obávali, že maďarské 
orgány shromáždění nepovolí, měla v podobě tohoto zvoleného orgánu začít 
fungovat i bez oficiálního schválení. 

Jurigovo prohlášení v budapešťském parlamentu se tedy opíralo o reálný 
základ. Kroky, směřující k ustavení Slovenské národní rady, která měla nepro-
dleně zahájit činnost, jej opravňovaly už 19. října 1918 dovolávat se Slovenské 
národní rady (resp. slovenské Národní rady) jako o orgánu s výlučným právem 
hovořit a jednat jménem slovenského národa. Zda však lze těmito kroky zároveň 
odůvodňovat konstatování, že Slovenská národní rada skutečně reálně začala 
fungovat již před martinským shromážděním, už tak jednoznačné není. Na usta-
vení provizorní Národní rady se v Budapešti dohodlo sedm slovenských činitelů. 
Oběžník, jímž Matúš Dula informoval jednotlivé kandidáty o jejich nominaci na 
členství v Národní radě, nese až datum 23. září. Brzy na to Národní noviny uve-
řejnily výzvu k účasti na národním shromáždění v Martině. Když pak uherské or-
gány shromáždění povolily, pozornost slovenských představitelů se soustředila 
na jeho přípravu a „provizorní“ ustavení Národní rady ztratilo na významu. Její 
členové se také do 30. října 1918 nikdy nesešli ke společnému jednání.

4 OTAZNÍKY NAD SLOŽENÍM SLOVENSKÉ NÁRODNÍ RADY

Zatímco první otazník vyplýval z různé interpretace skutečností, k nimž 
nesporně došlo, s dalšími, pojícími se ke složení Slovenské národní rady a jejího 
výkonného výboru, se tak snadno nevypořádáme. Nejsou totiž už jen záleži-
tostí odlišné interpretace historických fakt, ale vesměs plynou z rozporů v do-
chovaných pramenech. Nejdříve svou pozornost zaměříme na složení samotné 
Slovenské národní rady. 

Když se začteme do textu Martinské deklarace, snadno zjistíme, že je for-
mulován tak, jakoby se za Slovenskou národní radu považovalo celé martin-
ské shromáždění. Podle něj Deklaraci schválili „zastupitelia všetkých slovenských 
politických strán, zhromáždení dňa 30. októbra v Turčianskom Sv. Martine a orga-
nizovaní v Národnú radu“. Na jiném místě se uvádí, že „Národná rada vyhlasuje 

22 KOVÁČ, Dušan a kol., Muži Deklarácie, s. 10. ISBN 80 – 217 – 0289 – 3

23 Obě citace v  této větě Obežník predsedu Slovenskej národnej strany Matúša Dulu designovaným 
členom pripravovanej Slovenskej národnej rady o výsledkoch porady slovenských politikov v Budapešti 
z  23. září 1918, in Dokumenty slovenskej identity a  štátnosti (I.,  s.  490). „Národná strana“ měla 
vzniknout opětovným spojením Národní a Lidové strany.
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...osvedčuje...“ a podle závěrečné věty je Deklarace dokumentem „zo zasadnutia 
Slovenskej národnej rady“.24 Zdá se, že to tak chápali i někteří účastníci. Napří-
klad Emil Stodola napsal po deseti letech v Neue Freie Presse o jednání zbylých 
deklarantů 31. října 1918, že zasedala „Slovenská národná rada (zmenšená od pre-
dešlého dňa na 1/5 účastníkov)“.25 

Ze dvou poměrně dlouho neznámých zápisů z jednání martinského shro-
máždění však plyne něco jiného. Slovenská národní rada se podle nich s mar-
tinským shromážděním rozhodně ztotožnit nedala. Shromáždění ji mělo tepr-
ve konstituovat, respektive mělo definitivně reorganizovat a  potvrdit již 12. 
září vytvořený „provizorní“ orgán. Proto zvolilo dvacet členů „Národnej rady“ 
a zvolené členy zároveň zmocnilo, aby počet členů Národní rady následně rozší-
řili kooptací. Tuto informaci podporuje i skutečnost, že někteří čelní slovenští 
představitelé sice byli na martinské shromáždění pozváni jmenovitě,26 ale na-
prostá většina jich do Martina přijela spontánně, jen na základě výzvy uveřej-
něné 24. října v Národních novinách.27 V dané chvíli si rozpor mezi přečteným 
textem deklarace a volbou členů Slovenské národní rady zřejmě nikdo neuvě-
domil, případně mnohým zřejmě Národní rada splývala s  jednotnou Národní 
stranou, o níž se píše například v oběžníku, jímž předseda Matúš Dula 23. září 
1918 informoval designované členy připravované slovenské Národní rady o vý-
sledcích porady slovenských politiků v Budapešti.28

Z  dostupných pramenů také nelze zcela jednoznačně zjistit, kolik členů 
měla mít Národní rada, brzy obecně označovaná jako Slovenská národní rada, 
po doplnění. Oba zápisy, které byly pořízeny z odpoledního jednání shromáždě-
ných slovenských činitelů, se totiž v tomto bodu poněkud liší. Kresákův je zcela 
neurčitý („dľa potreby na neobmedzený počet“), zatímco Medveckého uvádí počet 
sto členů jako maximum.29 Ve třetím dílu velké syntézy novějších slovenských 

24 VESELÝ, Zdeněk, Dějiny českého státu v dokumentech, s. 321.

25 Citováno podle GREČO, Martin, Martinská deklarácia, s. 142.

26 Text in Dokumenty slovenskej identity a štátnosti. I., s. 490 – 492.

27 Text pozvání na „výborové zasadnutie“ Slovenské národní strany 30. října 1918 v Martině in GREČO, 
M., Martinská deklarácia, s. 96; na s. 67 autor konstatoval: „Každý do národných vecí zasvätenejší 
Slovák však vedel, že tu nejde o  obyčajnú výborovú schôdzku Slov. nár. strany, ale že sa 30. októbra 
odohrá v Turč. Sv. Martine všenárodné shromaždenie, ...“. F. Peroutka situaci popsal následně: „Nebylo 
jiné legitimace než národní smýšlení. Schůzka nebyla shromážděním volených zástupců. Přijď, kdo jsi 
Slovák!“ (PEROUTKA, Ferdinand, Budování státu. Československá politika v letech popřevratových. I. 
Rok 1918. Praha: Fr. Borový, 1933, s. 166).

28 Obežník predsedu Slovenskej národnej strany Matúša Dulu designovaným členom pripravovanej 
Slovenskej národnej rady o  výsledkoch porady slovenských politikov v  Budapešti z  23. září 1918, in 
Dokumenty slovenskej identity a štátnosti (I., s. 490 – 492).

29 V Dokumentech slovenskej identity a  štátnosti (I.,  s.  509 –  511) je publikován zápis C. Kresáka 
s upozorněním na nejdůležitější odchylky od zápisu K. A. Medveckého.

dějin (Slovensko ve 20. storočí) vychází Bohumila Ferenčuhová z  Medveckého 
konkrétnějšího údaje, pouze 100 členů uvádí jako přesný počet.30

O Slovenské národní radě, „zo 100 predných mužov rozličného povolania za-
ležajúcej“, se píše v Ohlase „Bratia Slováci“.31 Později Karol A. Medvecký zveřej-
nil seznam, jenž uvádí 76 jmen členů Slovenské národní rady seřazených podle 
příslušnosti do jednotlivých žup (bratislavské, nitranské, trenčínské a  turči-
anské).32 M. Grečo jej označil za „kooptovaním ustálený“ celkový počet členů.33 
Už při zběžném pohledu do něj však vyvstává řada pochybností. Kdyby tomu 
tak bylo, museli bychom se ptát, proč nebyli ve Slovenské národní radě vůbec 
zastoupeni zástupci dalších slovenských žup včetně takové bašty slovenského 
národního života, jakou byl Liptov, nebo jak je možné, že zde nejsou uvedeny 
některé osoby, zvolené do Slovenské národní rady 30. října v Martině? Je tedy 
tento seznam skutečně tím, za co jej považoval Martin Grečo?

Dodejme, že se liší i uváděné počty účastníků martinského shromáždění. 
M. S. Ďurica uvádí 101 osob34 a J. Rotnágl 10435. M. Grečo a podle něj i auto-
ři Dejin štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu 1848 – 1945 
publikovali seznam 106 osob (M. Grečo ovšem s tím, že se jedná jen o účastní-
ky, kteří se zapsali do prezenční listiny, přičemž v místnosti bylo více než dvě 
stě osob a „tí, ktorí sa dnu nevmestili, zostali pred budovou“,36 autoři druhé pub-
likace bez jakéhokoliv upřesnění). D. Kováč napsal, že slavnostní síň Tatraban-
ky 30. října zaplnilo „okolo dvesto predstaviteľov slovenského národa“.37 O dvou 
stech účastnících se zmiňoval i  F. Peroutka, když napsal, že „pozváno bylo asi 
třicet lidí, ale dostavilo se jich na dvě stě“,38 a podle A. Špiesze do Martina přišlo  
„viac ako 200 delegátov“.39 Kdo má pravdu? Zřejmě je třeba se přiklonit k těm, 

30 Slovensko v 20. storočí. III. V medzivojnovom Československu 1918 – 1939. FERENČUHOVÁ, Bohumila 
– ZEMKO, Milan (ved. aut. kol.). Bratislava: Veda, 2012, s. 22. ISBN 978 – 80 – 224 – 1199 – 8

31 Text in Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. II, s. 42 – 44. 

32 MEDVECKÝ, Karol A., Slovenský prevrat. III., s. 354 – 355, (I. – IV., Trnava – Bratislava: Spolok sv. 
Vojtecha, 1930 až 1931); viz i BIANCHI, Leonard (red.), Dejiny štátu a práva na území Československa 
v období kapitalizmu 1848 – 1945. II., Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1973, s. 740 – 741.

33 GREČO, Martin., Martinská deklarácia, s. 110.

34 ĎURICA, Milan S., Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí. Bratislava: 
Lúč, 2003, s. 288. ISBN 80 – 7114 – 386 – 3

35 ROTNÁGL, Josef, Češi a Slováci, s. 249.

36 GREČO, Martin, Martinská deklarácia, s. 129 – 132 a 105); viz i BIANCHI, Leonard (red.), Dejiny 
štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu 1848 – 1945. II., s. 743 – 745.

37 KOVÁČ, Dušan a kol., Muži Deklarácie, s. 143 – 745.

38 PEROUTKA, Ferdinand, Budování státu. I., s. 167.

39 ŠPIESZ, Anton, Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomeniu, s. 139.



- 360 - - 361 -

Právo v priestore a čase Právo v priestore a čase

kteří udávají údaj kolem dvou set osob. Nemáme totiž důvod nevěřit informaci, 
že ne všichni přítomní se vešli do místnosti, v níž se shromáždění konalo. „Dů-
kazní hodnota“ prezenční listiny při značně improvizovaném jednání, jakým 
martinské bylo, je tedy jen omezená.

5 OTAZNÍKY NAD SLOŽENÍM VÝKONNÉHO VÝBORU SNR

Jak víme ze zápisů z jednání martinského shromáždění, účastníci shromáž-
dění zvolili také dvanáct členů výkonného výboru Slovenské národní rady. Z prá-
ce M. Greča, který zápisy neznal a považoval je za navždy ztracené(?), je znám 
jmenovitý seznam 20 členů tohoto orgánu, publikovaný autorem s odvoláním 
na Národné noviny ze 7. listopadu 1918.40 O dvacetičlenném výkonném výboru, 
jehož složení se shoduje s Grečovým seznamem, píše Milan S. Ďurica dokonce 
výslovně k datu 30. října, tedy ke dni, kdy podle zápisů martinské shromáždění 
zvolilo dvanáctičlenný výbor.41 Ohlas „Bratia Slováci!“ se dovolává existence 21 
– členného výboru, který „z lona svojho vyslala“ Slovenská národní rada.42 

Opět se musíme ptát: Kdo a kdy rozšířil počet členů výkonného výboru 
z dvanácti na dvacet? Nedošlo však spíše k záměně dvaceti zvolených členů Slo-
venské národní rady a jejího výkonného výboru? 

Ale nabízejí se i další otázky: Jaké bylo postavení Milana Hodži, který není 
uveden jako člen výkonného výboru, avšak začátkem listopadu prokazatelně 
v Martině pracoval a například formuloval odpověď Slovenské národní rady na 
Károlyiho poselství? 

Ve vztahu k  seznamu zvolených členů Slovenské národní rady vyvstává 
také zajímavá otázka: Jak je možné, že martinské shromáždění zvolilo členem 
výkonného výboru Samuela Zocha, aniž ho zároveň zvolilo za člena Slovenské 
národní rady? 

Jsou tu však i další pozoruhodnosti: 
a) Ze zpráv o diskusích z 31. října, prezentovaných v zápise jako jednání výkon-

ného výboru Slovenské národní rady,43 je zřejmé, že se jich zúčastnili deklaranti,  

40 GREČO, Martin, Martinská deklarácia, s. 110 – 111; viz i BIANCHI, Leonard (red.), Dejiny štátu 
a práva na území Československa v období kapitalizmu 1848 – 1945. II., s. 742.

41 ĎURICA, Milan S., Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí, s. 289.

42 Ohlas Slovenskej národnej rady vyzývajúci k  utváraniu miestnych slovenských národných rád  
z 8. listopadu 1918; text in Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. II., s. 42 – 44.

43 Zápis z  tohoto jednání („Značky“) také nebyl poměrně dlouho znám. „Opis“ z  něj uveřejnil až 
Slovák z 21. srpna 1929. Domnělý autor originálu K. A. Medvecký se k autenticitě textu vyjádřil 
značně šalamounky: nepotvrdil ji, ale také výslovně nevyvrátil. Text „Značek“ i  Medveckého 
vyjádření in GREČO, Martin, Martinská deklarácia, s. 167 – 169.

kteří ještě zůstali v Martině, a to bez ohledu na to, zda byli zvolenými členy vý-
konného výboru či nikoliv (například M. Hodža, K. Kmeťko, J. Janoška st. a J. 
Slávik). Je tedy možné hovořit o jednání a usnesení výkonného výboru?

b) Karol A. Medvecký publikoval zápis z  jednání „výkonného výboru“ 13. 
listopadu ve Vrútkách.44 Jeho součástí je i seznam účastníků, uvádějící jména 
27 osob. To je více, než do výkonného výboru zvolilo martinské shromáždění, 
i více, než najdeme ve zmiňovaném Grečově seznamu. Navíc ze zvolených členů 
výkonného výboru byli ve Vrútkách přítomni jen tři a z Grečova seznamu členů 
pouze pět osob. V  jakém složení tedy vlastně fungoval výkonný výbor, resp. 
zase: je možné hovořit o jednání a usnesení výkonného výboru? 

Na tomto místě bych chtěl ještě upozornit, že Medveckého seznam čle-
nů Slovenské národní rady a  Grečovy seznamy 106 účastníků martinského 
shromáždění a výkonného výboru převzali bez stínu pochybností o  jejich vě-
rohodnosti a úplnosti autoři práce Dejiny štátu a práva na území Československa 
v období kapitalizmu 1848 – 194545 a vyvozovali z nich podle mého názoru zcela 
nereálné závěry. Jednak uváděli, že ve Slovenské národní radě byly zastoupeny 
jen čtyři slovenské župy, jednak že ve výkonném výboru pracovali z velké části 
nečlenové Slovenské národní rady.46 

c) Ve Vrútkách se 13. listopadu diskutovalo, jak uvádí zápis (bod 4), o „otáz-
ke kooptácie Slovenskej národnej rady“, ale zazněl tu apel M. Duly „aby kooptácia 
čím skoršie bola prevedená, lebo už teraz by sme mali mať taký výkonný výbor (zvý-
raznil L. V.), ktorý by náš národ na konštitujúcom sneme mohol zastupovať“. Měli se 
tedy kooptovat členové Slovenské národní rady nebo jejího výkonného výboru? 
Nesplývaly tehdejším aktérům Národní rada a její výkonný výbor v jedno, pří-
padně nevnímali někteří Slovenskou národní radu jako jakýsi výkonný výbor 
jednotné Národní strany, o níž se zmiňují předpřevratové dokumenty? 

Pro lepší ilustraci přikládám dvě srovnávací tabulky. V  první (Personální 
propojení jednotlivých orgánů ve jmenovitém vyjádření) uvádím osoby navržené za 
členy Slovenské národní rady 12. září 1918 /označeno zkratkou SNR (12.09.)/, 
její členy zvolené deklaračním shromážděním v Martině /SNR (30.10.)/, Gre-
čův seznam členů výkonného výboru Slovenské národní rady /VV Grečo/, čle-
ny výkonného výboru Slovenské národní rady zvolené 30. října /VV (30.10.)/  
 

44 Text in MEDVECKÝ, Karol A., Slovenský prevrat. IV., s. 8.

45 BIANCHI, Leonard (red.), Dejiny štátu a  práva na území Československa v  období kapitalizmu  
1848 – 1945. II, s. 740 – 745.

46 BIANCHI, Leonard (red.), Dejiny štátu a  práva na území Československa v  období kapitalizmu  
1848 – 1945. II., s. 742. Podobně ĎURICA, Milan S., Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti 
faktov dvoch tisícročí, 2003, s. 289.
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a účastníky jednání výkonného výboru Slovenské národní rady 13. listopadu ve 
Vrútkách /VV (13.11.)/. 

I. Personální propojení jednotlivých orgánů ve jmenovitém vyjádření:

SNR (12. 09.) SNR (30. 10) VV (Grečo) VV (30. 10.) VV (13. 11.)

– – – – Bacher, O.

– Bazovský, Ľ. Bazovský, Ľ. Bazovský, Ľ. –

– – – – Beňovský

Bella, M. Bella, M. Bella, M. Bella, M. –

Blaho, P.+ Blaho, P. Blaho, P. – –

– Branecký, J. Branecký, J. – –

– (místo Okánika) – – –

– – – – Brežný, J.++

– – – – Duchaj, M.

Dula, M. Dula, M. Dula, I. Dula, M. Dula, M.

– – – – Dula, I.

– – – – Fábry, P.

– – – – Halaša, D.

Hlinka, A. Hlinka, A Hlinka, A. Hlinka, A. –

– – – – Hodža, Milan

– – – – Hodža, Miloš

– Horváth, A. Horváth, A. – –

Juriga, F. Juriga, F. Juriga, F. Juriga, F. –

– – – – Krčméry, Š

Kresák, C. Kresák, C. Kresák, C. – Kresák, C.

Lehocký, E. Lehocký, E. Lehocký, E. Lehocký, E. –

Makovický, V. Makovický, V. Makovický, V. Makovický, V. –

– Maršalko, J. Maršalko, J. – –

Medvecký, K. Medvecký, K. – – Medvecký, K.

– – – – Mičura, M.

Okánik, Ľ. – – – –

– – – – Országh, J.

– – – – Paulinyi, V.

– – – – Riszner, Z.

– – – – Ruppeldt, I.

– – – – Schmidt, M.

Ružiak, J. Ružiak, J. Ružiak, J. Ružiak, J. –

Stodola, E. Stodola, E. Stodola, E. Stodola, E. –

– Stodola, K. Stodola, K. Stodola, K. Stodola, K.

– – – – Szátmáry, L.

Šimko, Ľ. Šimko, Ľ. Šimko, Ľ. – –

– – Škrovina, O. – Škrovina, O.

– Šrobár, V. Šrobár, V. Šrobár, V. –

– – – – Vančo, M.

Vanovič, J. Vanovič, J. Vanovič, J. – Vanovič, J.

– – – – Zachar, S.

– – – – Záturecký J.

– – – Zoch, S. Zoch, S.

Žuffa, M. Žuffa, M. Žuffa, M. – –

15 členů 20 členů 20 členů 12 členů 27 členů

+ Ve všech případech se jedná o lékaře dr. Pavla Blaha ze Skalice, nikoliv o jeho jmenovce, 
římskokatolického faráře z Gbel.

++ Podtržením jsou označeny osoby, uvedené v Medveckého seznamu 76 členů Slovenské 
národní rady.

Upozornit bych chtěl na tyto skutečnosti:
a) Z původních 15 navržených členů SNR se s výjimkou Ľ. Okánika, který 

členství odmítl a byl nahrazen J. Braneckým, všichni stali 30. října volenými 
členy SNR (všimněte si však, že se Ľ. Okánik objevuje na Medveckého seznamu 
členů SNR).

b) Složení výkonného výboru podle M. Greča se s  výjimkou dvou členů 
(O. Škrovina a Igor Dula místo K. A. Medveckého a Matúše Duly) shoduje s dva-
cítkou volených členů SNR.

c) Účastníky jednání výkonného výboru SNR 13. 11. 1918 ve Vrútkách 
byla řada osob, neregistrovaných v žádném z ostatních uvedených seznamů.
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Druhá tabulka (Personální propojení jednotlivých orgánů v číselném vyjádření) 
udává počty osob, které se současně objevují v  jednotlivých orgánech. K těm 
seznamům, které jsou uvedeny v předchozí tabulce, jsem ještě připojil Medvec-
kého soupis členů Slovenské národní rady /SNR (Medv.)/.

II. Personální propojení jednotlivých orgánů v číselném vyjádření:

SNR 
(12. 09.) 

SNR 
(30. 10.) 

VV 
(Grečo) 

VV 
(30. 10.) 

VV 
(13. 11.) 

SNR 
(Medv.) 

SNR (12. 09.) 15 14 12 8 4 8

SNR (30. 10.) 20 18 11 5 8

VV (Grečo) 20 10 5 9

VV (30. 10.) 12 3 4

VV (13. 11.) 27 12

SNR (Medv.) 76

Tedy například: Z  dvanácti členů výkonného výboru SNR zvolených 
v Martině /VV (30.10.)/ ve svislém výčtu porovnávaných seznamů/ jich bylo 
8 navrženo 12. září za členy SNR, 11 zvoleno 30. října do SNR, 10 uvedeno 
v  Grečově seznamu členů výkonného výboru, 3 zapsáni v  prezenční listině 
jednání výkonného výboru 13. listopadu a 4 uvedeni v Medveckého seznamu  
76 členů SNR /SNR (Medv.)/.

6 ZÁVĚREM

Jaké konsekvence lze z uvedeného vyvodit? 
1. Nejdříve se pokusím velmi stručně zformulovat konkrétní závěry:
a) I v oficiálních dokumentech se zaměňovalo deklarační shromáždění se 

Slovenskou národní radou a výkonný výbor se Slovenskou národní radou. 
b) Za jednání výkonného výboru SNR je označovala i jednání, na nichž se 

vedle některých zvolených členů aktivně zúčastnily i další osoby, přičemž i po-
četně převažovaly.

c) Chybí logické zdůvodnění skutečnosti, že martinské shromáždění zvo-
lilo Samuela Zocha členem výkonného výboru, avšak nikoliv členem samotné 
Slovenské národní rady. 

d) Naopak snadno je vysvětlitelný údaj o existenci 21 – členného výboru 
z ohlasu „Bratia Slováci!“. Nabízí se totiž, že oním jedenadvacátým členem byl 
Milan Hodža, který do Martina dorazil až po skončení plenárního zasedání. 

Podle Fedora Houdeka totiž od 31. října na výslovnou žádost M. Duly pracoval 
ve Slovenské národní radě.47 

e) Medveckého seznam členů Slovenské národní rady rozhodně nelze po-
važovat za seznam všech členů Slovenské národní rady (chybějí v něm i oso-
by zvolené 30. října v Martině); jde zcela zřejmě o dílčí seznam, v němž jsou 
zahrnuti členové či potencionální členové Slovenské národní rady jen ze čtyř 
slovenských žup.

e) Grečův seznam členů výkonného výboru je pravděpodobně jen drob-
ně pozměněným seznamem zvolených členů Slovenské národní rady (místo  
K. A. Medveckého a Matúše Duly O. Škrovina a Igor Dula). O důvodu této změ-
ny můžeme jen spekulovat, i když u otce a syna Dulových se přímo nabízí, že jde 
o pouhý omyl. Ze zvolených členů výkonného výboru v seznamu chybí nečlen 
SNR Samuel Zoch – i to svědčí pro záměnu se zvolenými členy Slovenské národ-
ní rady (neboť on mezi zvolenými uváděn není). 

f) Grečův seznam účastníků martinského shromáždění není úplný a zahr-
nuje jen osoby, jejichž přítomnost v Martině lze jednoznačně prokázat podpi-
sem v prezenční listině. Podobně se asi zrodily i údaje o 101 či 104 účastnících.

2. Pokusím se však i o obecnější závěry: 
a) Některé z uvedených nejasností a omylů lze vysvětlit nepozorností a ne-

důsledností autorů. Kde však hledat vysvětlení nesrovnalostí a chyb v samot-
ných dobových dokumentech? Určitě musíme připustit, že se v hektické době 
příliš nehledělo na „protokol“, tedy na právní čistotu jednání. Ani oficiální akty 
proto nevynikaly pregnantní dikcí a  domýšlením do všech důsledků a  jejich 
schvalování nemělo přesně stanovená pravidla (historických paralel bychom 
k  tomu našli bezpočet).48 Navíc je třeba mít na mysli, že některé přelomové 
okamžiky probíhají pro zúčastněné velmi nenápadně a jejich skutečný význam 
vyjde najevo až později. Martinské shromáždění je toho zářným příkladem: 
jeho účastníci je sice vnímali jako významný krok ke koordinaci činnosti celého 
národního politického tábora od socialistů až ke klerikálům, ale tak zásadní vý-
znam, jaký vzhledem ke změněným okolnostem ono a jím schválená Deklarácia 
slovenského národa získaly, mu nikdo z účastníků nepřipisoval. Důležité pro 
pochopení některých formálních nedostatků a záměn je jistě i to, že se Sloven-
ská národní rada už nikdy nesešla k plenárnímu zasedání, takže fungovala im-
provizovaně a až do konce jejím jménem vystupovali jednotlivci či užší grémia.

47 HOUDEK, Fedor, Osvobodenie Slovenska. In:  Slovenský rozchod s  Maďarmi roku 1918. 
Dokumentárny výklad o  jednaniach dra Milana Hodžu ako čsl. plnomocníka s  Károlyiho maďarskou 
vládou v listopade a prosinci 1918 o ústup maďarských vojsk zo Slovenska. Bratislava, 1929, s. 124.

48 Abychom nešli daleko, jako doklad, že nešlo o nic neobvyklého, stačí připomenout nepovedenou 
formulaci čl. 2 prvního československého zákona. A ta navíc pocházela z pera právníka.



- 366 - - 367 -

Právo v priestore a čase Právo v priestore a čase

b) Zejména my, právní historici (ale také jiní badatelé, případně i politici), 
máme tendenci precizně zkoumat terminologii historických dokumentů, odsti-
ňovat nuance použitých výrazů, striktně a s použitím dnešních měřítek posu-
zovat legalitu použitých postupů, hledat do všech detailů promyšlené logické 
souvislosti různých záměrů a činů atd. Občas se při tom zapomínáme zamy-
slet, za jakých okolností příslušné akty vznikaly či události probíhaly (euforie 
z úspěchu či její opak, časová tíseň, nedostatek informací, chybějící erudice ak-
térů atd.). Zkoumaným událostem pak přičítáme zcela jiný obsah a význam, než 
jim dávali jejich autoři či doboví protagonisté, tedy jaký skutečně měly mít. 

Ve vztahu k Martinské deklaraci, jako nejvýznamnějšímu výsledku půso-
bení druhé Slovenské národní rady, by právní historik takový přístup předve-
dl například tehdy, když by napadal a zpochybňoval její význam jen proto, že 
nedokážeme jednoznačně určit podobu Slovenské národní rady, že schválení 
Deklarace proběhlo spontánně, bez řádné procedury, že obsahuje jisté logické 
rozpory nebo že později část účastníků pod vlivem nových informací pozměnila 
schválený text. Tento přístup použili někteří prvorepublikoví činitelé: sloven-
ští, když v okamžiku, kdy se jim to politicky hodilo, začali tvrdit, že Deklarace 
byla zfalšovaná (přesto, že ji zpočátku bez výhrad k obsahu sami šířili a propa-
govali), i čeští, kteří naopak zpochybňovali její státoprávní význam.49 

Smyslem tohoto příspěvku tedy rozhodně není zpochybňovat roli Slo-
venské národní rady při vzniku československého státu, ani bagatelizovat vý-
znam Martinské deklarace. Jen jsem chtěl upozornit na existenci některých 
rozporů v  dobových pramenech, případně na odlišnosti v  interpretaci reál-
ných události z  počátků budování československé státní moci na Slovensku. 
(Právního) historika by měly vést k tomu, aby s prameny i pozdější literaturou  
nakládal velmi opatrně.

49 Srovnej k tomu poznámku č. 2.

PRÁVNY INŠTITÚT LAESIO ENORMIS 
V RÍMSKOM PRÁVE A JEHO ZÁKLADY

Vladimír Vrana1

„Unicuique suum“2

Abstrakt: Klasické rímske právo upravujúce emptio venditio považovalo poze-
mok za komoditu ako každú inú. Diokleciánova reakcia bola preto vcelku lo-
gická: vydaním reskriptu chcel ochrániť chudobných malých vlastníkov pôdy, 
zatiaľčo ďalším svojim opatrením – ediktom o stanovení maximálnych cien to-
varov chcel zastaviť nezadržateľne sa vyvíjajúcu sa infláciu – s výnimkou cien za 
pozemky. Podobne právo poskytnuté predávajúcemu v C 4,44,2 je výrazom vyš-
šie uvedeného starovekého práva na spätné vykúpenie už predanej veci predá-
vajúcim. Prirodzené základy doktríny laesio enormis historicky ležia oveľa viac 
v minulosti ako obdobie rímskeho dominátu – a síce v starovekom období na 
území Blízkeho Východu ako široko akceptovaná a zachovávaná právna obyčaj. 
Na území Blízkeho Východu od tretieho tisícročia až po tretie storočie pred Kr. 
existovali síce roztrúsené, ale neustále sa objavujúce dôkazy o práve na vykúpe-
nie predanej veci dlžníkom. 

Kľúčové slová: Laesio enormis, právo výkupu, predávajúci, emptio venditio,  
kupujúci, kontrakt

Abstract: Classical Roman law of sale saw land purely as a commodity, to be 
traded like any other item. Diocletian issued rescript designed to protect poor 
landowners, while at the same time seeking to curb inflation by his Edict on 
Maximum Prices, which does not include land. In searching for a foreign origin 
for laesio enormis we would cast the net much wider – to area of Near East. The 
right granted to the seller in C 4,44,2 represents that ancient right of redemp-
tion. We conclude that the right of redemption was a generally recognized prin-
ciple in the Ancient Near east that remained in existence for millenia, although 
for the most part the copious legal sources of the region pass over it in silence 
or at most refer to it indirectly.

1 Príspevok je spracovaný v rámci grantového projektu VEGA: „Historickoprávny vývoj inštitútu 
kúpnej zmluvy a tendencie jej súčasnej rekodifikácie v SR“, č.p.1/0131/13. Venujem ho pánovi 
prof. Jozefovi Beňovi pri príležitosti jeho životného jubilea. 

2 „Každému, čo mu patrí“ (M.T.Cicero).
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Právna doktrína laesio enormis umožňovala predávajúcemu pri uzavretí 
kontraktu emptio venditio, ktorého predmetom bola pôda (pozemok, nehnuteľ-
nosť) právo na zrušenie zmluvy, ak predajná (dohodnutá) cena bola nižšia ako 
polovica spravodlivej alebo reálnej (objektívnej) ceny alebo poskytla možnosť 
kupujúcemu, aby sa vyhol týmto nepriaznivým dôsledkom zrušenia zmluvy 
– doplatiť rozdiel v cene.3

Zavedenie predmetnej doktríny, ktorá svojou podstatou esenciálne, kon-
tradiktórne ako keby popierala bazálnu premisu klasického rímskeho súkrom-
ného práva o tom, že cena pri emptio venditio nemusí byť nevyhnutne adekvát-
nou, primeranou na to, aby predaj veci zostal platným, sa samo o sebe opieralo 
o dosť pochybné právno-teoretické základy, nehovoriac ani o podstatnom na-
rušení súkromnej autonómie strán vo sfére obligačného práva. Jej základom 
boli dva reskripty cisára Diokleciána4 svojou podstatou vychádzajúce z gréckej 
stoickej filozofie a  jednotlivých rozhodnutí – predovšetkým cisárov Hadriána 
a Marka Aurélia, ktorí sa snažili zjemňovať a opravovať niektoré (podľa nich?) 
prísne právne zásady.

C 4,44,2 (r.285): 
“Rem maioris pretii sit u vel pater tuus minoris pretii distraxit, humanus est, ut 

vel pretium te restituente emptoribus fundum venditum recipias auctoritate inter-
cedente iudicis, vel, si emptor elegerit, quod deest iusto pretio recipies. Minus autem 
pretium esse videtur, si nec dimidia pars very pretii solute sit”5.

“Ak si ty alebo tvoj otec predal vec vyššej hodnoty za nízku kúpnu cenu, je ľud-
ské, aby si na základe zakročenia súdu buď pri navrátení kúpnej ceny kupujúcim 
dostal pozemok naspäť, alebo – ak to kupujúci uprednostní, doplatil to, čo chýba do 
skutočnej, reálnej hodnoty veci. O nízku kúpnu cenu sa jedná vtedy ak sa (predávajú-
cemu) nezaplatila ani polovica skutočnej (reálnej) hodnoty veci.”6 

3 Terminus technicus „laesio enormis“ bol zavedený až v stredovekom práve glosátormi.

4 Uvedené v C 4,44,2 a C 4,44,8.

5 C 4,44,2 (cisár Dioklecián Aureliovi Lupovi r.285). 

6 Termín „pretium iustum“ –  „spravodlivá cena“ bol všeobecne akceptovaný rímskymi klasickými 
právnikmi ako ocenenie majetkovej hodnoty veci vykonanej prétorom (napr. Paul. D 40,5,31,4) 
alebo sudcom, alebo ak sa tak nemohlo stať – slobodnou dohodou zmluvných strán. Na podobnom 
základe už existoval právny inštitút aestimatio –  ako ocenenie hodnoty majetku vykonaného 
sudcom pri rozdelení spoločného majetku alebo vymáhanej hodnoty ako náprotivok k žalobcovmu 
oceneniu na základe prísahy (tzv. oceňovacia prísaha, iusiurandum in litem – D 6,1,70; D 10,3,10,2; 
D 24,1,36 pr. Na analogickom princípe sa používal aj pojem „pretium verum“ – reálna protihodnota 
veci (D 30,81,4; D 40,5,32,2 – najmä v súvislosti pre stanovenie výšky škody pri krádeži a lúpeži). 

C 4,44,2 sám o sebe (jeho zachované znenie v justiniánskom kódexe) však 
dáva dôvod na opodstatnené pochybnosti o jeho autenticite: ako uvádza aj Zim-
mermann7 na jednom mieste textu je objekt predaja (v jeho úvode) označený 
ako „res“, naopak, na konci úryvku je to už úplne iný pojem „fundus“. Môžeme 
konštatovať ďalej – podobne v prvej vete textu je použitý výraz „iustum pretium“, 
naopak v druhej vete termín „ verum pretium“ a tak by sme mohli pokračovať...

Ďalším argumentom potvrdzujúcim interpolačnú teóriu v súvislosti s C 4,44,2 
je úplne odlišná vnútropolitická (hospodárska, politická) politika a pomery za vlády 
cisára Diokleciána s Justiniánovou koncepciou absolútneho štátu blahobytu... 

C 4,44,8 (r.293) sa naopak už výlučne neodvoláva na doktrínu laesio enor-
mis. Zdá sa nám, že skôr sa jedná o inovatívne deklarovanie notoricky známe-
ho a akceptovaného princípu klasických rímskych právnikov o slobodnej vôli 
zmluvných strán stanoviť si podmienky uzavretia emptio venditio (teda aj výšky 
kúpnej ceny) s neočakávaným (interpolovaným) záverom textu – priznávajú-
cim kupujúcemu právo voľby:

“Si voluntate tua fundum tuum filius tuus venumdedit, dolus ex calliditate atque 
insidiis emptoris argui debet vel metus mortis vel cruciatus corporis imminensis de-
tegi, ne habeatur rata venditio. Hoc enim solum, quod paulo minori pretio fundum 
venumdatum significas, ad rescindendam emptionem invalidum est. Quod videlicet 
si contractus emptionis atque venditionis cogitasses substantiam et quod emptor vi-
liori comparandi, venditor cariori distrahendi votum gerentes ad hunc contractum 
accedant vixque post multas contentions, paulatim venditore de eo quod petierat 
detrahente, emptore autem huic quod obtulerat addente, ad certum consentient 
pretium, profecto perspiceres neque bonam fidem, quae emptionis atque venditionis 
conventionem tuetur, pati neque ullam rationem concedere rescindi propter hoc con-
sensu finitum contractum vel statim vel post pretii quantitatis disceptationem: nisi 
minus dimidia iusti pretii, quod fuerat tempore venditionis, datum est, electione iam 
emptori praestita servanda.”

“Ak tvoj syn predal tvoj pozemok (pôdu) s  tvojim súhlasom, podvod musí byť 
preukázaný (dokázaný) v dôsledku spáchania ľsti (úskoku) alebo samotného podvod-
ného konania kupujúceho alebo bezprostredného ohrozenia (hrozbou) smrti alebo 
fyzického násilia, ktoré je navonok preukázateľné za tým účelom, aby predaj mohol 
byť vyhlásený za neplatný. Pretože na základe jednoduchej skutočnosti (ex eo facto), 
že ty tvrdíš, že pozemok (pôda) bol predaný za podstatne nižšiu (nepatrnú) cenu, 
považujeme za nedostatočný dôvod na to, aby kúpa veci bola zrušená. Teda jasne 
(zreteľne) – ak (ty) uvažuješ nad uzavretím zmluvy o predaji (ak chceš predať nejakú 
vec) a skutočnosť, že (potenciálny) kupec chcejúci tento kontrakt uzavrieť s cieľom  

7 Zimmermann, R.: The Law of Obligations: Roman Fundations of the Civilian Tradition, Cape 
Town 1990, s.260 a nasl.
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(za účelom) (tovar, vec) kúpiť lacnejšie a  predávajúci predať drahšie –  čím vzniknú 
určité hádky (spory) ohľadom určenia výšky ceny – a tak predávajúci krok za krokom 
spúšťa z výšky ceny, ktorú pôvodne mienil získať a kupujúci pomaličky pridáva k tomu, 
čo ponúkal ako úvodnú cenu – a tak sa postupne dohodnú na konečnej cene: a teda 
ihneď môžeš vidieť, že ani bona fides, ktorá chráni dohodu predávajúceho a kupujú-
ceho to nedovoľuje ani nijaká iná príčina neumožňuje, aby uzavretý kontrakt mohol 
byť zrušený na základe tohto dôvodu – ani okamžite ani po kontroverzii ohľadom sta-
novenia výšky ceny: iba ak by došlo k tomu, že by bola vyplatená menej ako polovica 
hodnoty veci (objektívne existujúcej v čase uzavretia zmluvy) – kedy voľba (ohľadom 
zrušenia či nezrušenia kontraktu) má byť poskytnutá (zachovaná) kupujúcemu”8.

Určité pochybnosti o zavedení princípu laesio enormis do rímskeho práva 
môžu vznikať aj v súvislosti s pojmovým vymedzením termínu pretium iustum. 
V zásade sa za ňu považovala cena, ktorá sa pohybovala v intervale medzi dojed-
návanou, ponúkanou najvyššou a najnižšou hodnotou veci. Podobne Hobbes9 
charakterizuje výraz „spravodlivá cena“ takto: „...Hodnota (cena) všetkých vecí, 
ktoré sú predmetom kontraktu je šitá na mieru podľa chute kontrahentov: 
a preto spravodlivá cena je to, na čom sa strany dohodli...“. 

V rímskom klasickom práve ani v poklasickom práve však medzi právnikmi 
neexistovala žiadna odborná diskusia na novozavedenú právnu doktrínu, resp. 
nemáme o nej žiaden záznam, prameň. Naopak, Codex Theodosianus uvádza tri 
reskripty rímskych cisárov10 viackrát opakujúce nespochybniteľnými výrazmi 
bazálny princíp klasického práva: kúpo-predaj nemôže byť nikdy zrušený iba na 
základe dôvodov, že cena bola nižšia ako reálna hodnota veci (tovaru). 

So zreteľom na uplatňovanie predmetnej zásady rímskymi právnikmi (aj 
v  poklasickom práve), môžeme skoro s  určitosťou tvrdiť, že obidva Diokleci-
ánové reskripty boli pozmenené justiniánskymi kompilátormi11. Podobne ako 
C 4,44,8 aj zvyšné tri ďalšie miesta v Codex Iustiniani12 naznačujú zreteľné črty 
interpolačných zásahov do pôvodných cisárskych reskriptov obsahujúcich pô-
vodne – ako už bolo uvedené vyššie – známu premise klasického rímskeho prá-
va ohľadom možnosti zrušenia kontraktu.13 

8 T.j. doplatením zvyšku kúpnej ceny predávajúcemu. 

9 Hobbes, T.: Leviathan, Bratislava 2011, I.časť, kap. 15, s.208. 

10 C Th. 3,1; 4,8.

11 K tomu pozri aj: Zimmermann, R.: The Law of Obligations: Roman Fundations of the Civilian 
Tradition, Cape Town 1990, s.260.

12 C 4,44,2; C 4,44,15; C 4,46,2.

13 Westbrook, R.: The Origin of „Laesio Enormis“, in: Revue internationale des droits de l’antiquité, 
č. 55, 2008, s.39 – 52.

Nech už pôvodcom predmetných dvoch cisárskych reskriptov bol ktokoľ-
vek, je zrejmé, že doktrína laesio enormis v rímskom súkromnom práve nebola 
v  dovtedajšej právnej kultúre jedinečná. Jej koncept, rímskemu právu, ktoré 
sa vyznačovalo skoro absolútnym rešpektovaním individualistickej (možno 
až kapitalistickej) slobody jednotlivca a  jeho konania14, musel byť už svojou 
podstatou cudzí, inými slovami pochádzal z  odlišného typu právnej kultúry. 
Najpravdepodobnejším autentickým zdrojom tejto doktríny mohla byť oblasť 
východnej časti rímskeho impéria obývaná prevažne Nerimanmi.15

Presnejšie sa jednalo o židovské právo, ktoré umožňovalo, aby kúpno-pre-
dajná zmluva mohla byť zrušená ak dohodnutá, stanovená cena sa odchyľovala 
od trhovej ceny o viac ako 1/6, pričom predmetnú skutočnosť mohol namietať 
tak predávajúci ako aj kupujúci.16 

Z vyššie uvedeného je ale vysoko nepravdepodobné, že vysokí rímski pro-
vinční úradníci – najmä so súdnou jurisdikciou – by boli oboznámení s vysoko 
teoreticky prepracovanými inštitútmi židovského (rabínskeho) práva východ-
nej časti rímskeho impéria alebo že by inkorporovali do rímskeho práva ná-
zor, mienku židovských právnikov. Naopak, na území celého rímskeho impéria 
zdôrazňovali rozhodujúci, dominantný význam aplikácie rímskeho práva nad 
miestnymi právnymi obyčajami – ako to uplatňoval aj počas celej svojej vlády 
cisár Dioklecián. 

Čo však mali rímske a židovské právo spoločné bola ich vcelku podobná reakcia 
na všeobecne známe hospodárske problémy 3. stor. rímskeho impéria. Okrem iných 
ekonomických neduhov išlo o  úplný prepad cien nehnuteľností (pozemkov) sprevá-
dzaný hyperinfláciou cien tovarov. V polovici 3. storočia po Kr. miera inflácie, zvyšo-
vania cien v rímskom impériu dosahovala neuveriteľných 800 % za rok. Diokleciá-
nova reakcia bola preto vcelku logická: vydaním reskriptu chcel ochrániť chudobných 
malých vlastníkov pôdy, zatiaľ čo ďalším svojim opatrením –  ediktom o  stanovení 
maximálnych cien tovarov chcel zastaviť nezadržateľne sa vyvíjajúcu sa infláciu 
– s výnimkou cien za pozemky.17

Čo sa týka Diokleciánovho chápania, zámerov (za predpokladu, že by sa princíp 
laesio enormis mohol spájať s Diokleciánom, a nie s Justiniánom) – boli podobné 
ako v židovskom práve. Je pravdou, že termín “pretium verum” uvádzaná v jeho 

14 K tomu pozri: Stein, P.: Roman Law in European History, Cambridge 2007, s.1 – 3. Podobne aj 
Jolowicz, H.F.: Political Implications of Roman Law, In: TLR 22, 1947, s.62 a nasl.

15 Aspoň do prijatia constitution Antoniniana r.212 po Kr.

16 Z uplatnenie tohto nároku boli zo začiatku vylúčené nehnuteľnosti – predovšetkým pozemky, no 
neskôr sa predmetný výnimka v židovskom práve zrušila.

17 Westbrook, R.: The Origin of „Laesio Enormis“, in: Revue internationale des droits de l’antiquité, 
č. 55, 2008, s.46.
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reskriptoch sa nemusela zhodovať so skutočnou trhovou cenou. Pravidlo o po-
lovici skutočnej hodnoty veci však – ak navyše trhová cena pozemkov nebola 
presne stanovená (naopak podliehala trhovým výkyvom) – by sa mohlo pova-
žovať za krivoľaké ak nie až kostrbaté riešenie všeobecného hospodárskeho 
a právneho problému. A znova, pravidlo laesio enormis by bolo použiteľné pri 
uzavretí výnimočne nevýhodného obchodu v individuálnom prípade.18 

Keby však bolo cisárovým zámerom, cieľom zastaviť resp. obmedziť ne-
kontrolovateľný nárast vysokých cien tovarov stanovením ich maximálnych 
cien, hraníc, potom podobným spôsobom by sa snažil zamedziť, zabrániť oča-
kávaným prepadom v cenovej normotvorbe pri pozemkoch – stanovením naj-
nižšej možnej ceny. Čo sa však v praxi, ako je všeobecne známe vôbec nestalo. 

Podľa Croneho19 prirodzené základy doktríny laesio enormis historicky le-
žia oveľa viac v minulosti ako obdobie rímskeho dominátu – a síce v starovekom 
období na území Blízkeho Východu ako široko akceptovaná a zachovávaná právna 
obyčaj. Na území Blízkeho Východu od tretieho tisícročia až po tretie storočie pred Kr. 
existovali síce roztrúsené, ale neustále sa objavujúce dôkazy o práve na vykúpenie pre-
danej veci dlžníkom. Predmetné právo patrilo predávajúcemu a iba predávajúci 
mohol za určitých podmienok spätne kúpiť (predaný) rodinný pozemok alebo 
členov rodiny predaných do otroctva. Obdobné konštatovanie uvádza vo svojich 
ustanoveniach aj Chammurappiho kódex20 a o niekoľko storočí neskôr aj Tenak.21

V súvislosti s akceptovaním princípu „laesio enormis“ však vôbec nemôže-
me konštatovať, že (ne) oprávnene zlepšuje, zvýhodňuje pozíciu predávajúceho 
– neznevýhodňuje zároveň postavenie kupujúceho?! V tejto súvislosti vznikajú 
ďalšie otázky resp. pochybnosti. Mal aj kupujúci právo na zrušenie kontraktu, 
ak zaplatil za kupovanú vec dvojnásobok skutočnej hodnoty veci? Prečo pred-
metná doktrína už neplatila napríklad pri ďalšom kontrakte – locatio conductio 
rei? V ňom mohol prenajímateľ prenajať vec za cenu podstatne prekračujúcu 
spravodlivú, oprávnenú cenu a naopak, nájomca sa mohol dohodnúť na pod-
statnom znížení nájomného bez možnosti uplatnenia laesio enormis?! 

Môžeme konštatovať, že právo na vykúpenie už predanej veci dlžníkom 
patrilo k všeobecne uznaným právnym princípom v oblasti starovekého Blízke-
ho Východu, ktorý pretrval v praxi tisícročia hoci niektoré jeho prvky postupom 
času upadli do zabudnutia alebo sa ďalej používali v čiastočne modifikovanej 

18 Westbrook, R.: The Origin of „Laesio Enormis“, in: Revue internationale des droits de l’antiquité, 
č. 55, 2008, s.43 a nasl.

19 Crone, P.: Rome, Provincial and Islamic law, Cambridge 1972, s.90 a nasl. 

20 V § 119 vydanom približne v 18. storočí pred Kr.

21 Kniha Leviticus, 25,25 – 26; 25,47 – 49.

podobe. Z tohto dôvodu predpokladáme, že dlhovekosť aplikácie tejto právnej 
obyčaje bránila tomu, aby úplne nezanikla, ale naopak pretrvala v jednotlivých 
právnych systémoch niekoľko stáročí.22

Podobne právo poskytnuté predávajúcemu v  C 4,44,2 je výrazom vyššie 
uvedeného starovekého práva na spätné vykúpenie už predanej veci predáva-
júcim. Minimálne tri podstatné prvky “blízkovýchodnej” právnej úpravy sú ob-
siahnuté v Diokleciánovom reskripte. 

Po prvé, reskript sa vzťahuje väčšmi k spätnému vykúpeniu pôdy, pozem-
ku ako k okamžitému zrušeniu kontraktu – tak ako to predpokladali aj komen-
tátori. Táto skutočnosť je obzvlášť naznačená, zvýraznená tým, že možnosť je 
poskytnutá synovi hľadajúcemu spôsob zrušenia zmluvy uzavretej jeho otcom 
–  pravdepodobne z  dôvodu otcovho úmrtia. Po druhé, právo kupujúceho pri 
druhej možnosti nadobudnúť pozemok natrvalo zaplatením zvyšnej časti kúp-
nej ceny je presne to isté ako to bolo upravené na území Blízkeho Východu.23 
Po tretie, koncept “ spravodlivej ceny” je v  podstate ten istý ako ako princíp 
“úplnej ceny” používanej v oblasti Blízkeho Východu. Čo prináša C 4,44,2 ako 
úplne nový element v tomto ohľade je definícia polovice skutočnej hodnoty veci 
– “ dimidia pars veri pretii”.

Klasické rímske právo upravujúce emptio venditio považovalo pozemok za 
komoditu ako každú inú. Blízkovýchodná doktrína považovala pôdu za rodin-
ný majetok, dedený oddávna po predkoch, ktorý mal požívať silnejšiu právnu 
ochranu ako pri iných komoditách.24 Rímske právo sa na situáciu pozeralo troche 
inak – ďalší Diokleciánov rekript C 4,44,1225 uvádza: 

“ Non idcirco minus venditio fundi, quod hunc ad munus sumptibus necessa-
riis urguentibus non vilioris pretii vel urguente debito te distraxisse contendis, rata 
manere debet. Illicitis itaque petitionibus abstinendo ac pretium, si non integrum 
solutum est, petendo facies consultius”.

22 V modernom práve sa aplikuje najmä v rakúskom práve (§ 934 ABGB), nepriamo – prostredníctvom 
judikatúry k § 138 BGB o úžere – v nemeckom práve; vo francúzskom práve (§ 1674 Code Civil, 
rozdiel medzi plneniami však musí byť 7/12, nie 1/2). Svoje uplatnenie našla aj v § 1793 nového 
českého občianskeho zákonníka platného od januára 2014, pričom ale text nového českého 
občianskeho zákonníka nehovorí vyslovene o  polovičnom rozdiele medzi plneniami, ale len 
všeobecnejšie o “neúmernom” rozdiele medzi plneniami. V uhorskom občianskom práve platnom 
(na Slovensku) do roku 1950 táto zásada neplatila. Výslovne nebola obsiahnutá ani v  česko-
slovenských predpisoch od roku 1950.

23 Westbrook, R.: The Origin of „Laesio Enormis“, in: Revue internationale des droits de l’antiquité, 
č. 55, 2008, s.45.

24 Westbrook, R.: The Origin of „Laesio Enormis“, in: Revue internationale des droits de l’antiquité, 
č. 55, 2008, s.50.

25 S vysokou určitosťou zbavený zásahov justiniánskych kompilátorov.
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“Predaj statku (hospodárstva) musí zostať platným bez ohľadu na skutočnosť, 
že tvrdíš, že si ho musel predať prinútený nevyhnutnými skutočnosťami za nižšiu 
cenu alebo pritlačený k tomu už existujúcim dlhom. (Pretože) si mal ale konať oveľa 
múdrejšie (rozumnejšie) ak si nedostal úplnú cenu a  zdržať sa vypisovaním neprí-
pustných žiadostí alebo naháňaním sa za cenou”. 

Stredoveká jurisprudencia teoreticky a prakticky sa zaoberajúca viacerý-
mi dôležitými právnymi inštitútmi rímskeho klasického/justiniánskeho práva 
– a  teda aj uplatňovaním princípu laesio enormis naopak nákazlivo, bezbreho 
začala uvažovať nad jeho podstatne širším využitím – jednak aj v súvislosti s ku-
pujúcim, ktorému priznala predmetné právo, ale rovnako aj umožnila jeho apli-
káciu pri úplne odlišných typoch zmlúv – prenájme a nájme, darovaní, výmene, 
vyrovnaní a pod.26

Na druhej strane ale ani rýdzo matematické chápanie laesio enormis ne-
musí vždy prinášať rovnoprávne postavenie predávajúceho a kupujúceho. Pred-
stavme si konkrétny príklad, že spravodlivá, objektívne stanovená cena veci, 
tovaru je 100. Pravidlo pri použití laesio enormis (veľkej škody) by na strane 
predávajúceho znamenalo možnosť jeho uplatnenia (a tak v podstate nároku na 
zrušenie kontraktu) ak by za vec dostal menej ako 50/49 – ale na strane kupu-
júceho by veľká škoda nastala až keby zaplatil za vec 200/1? Circulus vitiosus? Čo 
je spravodlivé a čo už nie je? 

V závere svojho príspevku, ktorý má byť zaradený do zborníka ako pocta 
pre pána prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc., by som sa chcel jubilantovi k jeho ži-
votnému jubileu úprimne zablahoželať a zaželať mu veľa zdravia, vnútorného 
pokoja, osobných aj pracovných úspechov do ďalších rokov jeho života.

26 Zimmermann, R.: The Law of Obligations: Roman Fundations of the Civilian Tradition, Cape 
Town 1990, s.264 a nasl..

1969: KAM SMERUJE 
ČESKO-SLOVENSKÁ FEDERÁCIA?

Jozef Žatkuliak

Abstrakt: Štúdia je venovaná hľadaniu odpovedi v prameňoch, ktoré sa vzťa-
hujú na jedno z prelomových období vo vývine slovenskej a českej spoločnos-
ti a  ich spoločného štátu v  podobe česko-slovenskej federácie. No v  čase de-
finitívneho ústupu od spoločenských reforiem roku 1968 a  na druhej strane 
nástupu normalizačnej politicky Komunistickej strany Československa (KSČ). 
Do jej vleku sa dostalo fungovanie od januára 1969 konštituovanej federácie. 
Politické centralizačné tendencie sa čoraz viac presadzovali v  jej riadení a  jej 
ekonomiky. Na jeseň 1969 začali masové politické čistky v štátnych organoch, 
spoločenských organizáciách či na školách. Výrazne preriedili rady reformistov 
a okupácia Československa v auguste 1968 sa už stala v poňatí normalizátorov 
„internacionálnou pomocou“. Centralizačné tendencie normalizačnej politiky 
KSČ spôsobili, že sa česko-slovenská federácia ocitla na prelome rokov 1969 
– 1970 na rázcestí.

Kľúčové slová: súčasné dejiny, česko-slovenská federácia a  a  národná a  fe-
derálna štátnosč, slovenský a  český národ, normalizačná línia Komunistickej  
strany Československa

Abstract: The study is dedicated to the search of the answers that relate to one 
of the most groundbraking period in the development of the Slovak and the 
Czech society and its mutual state in form of Czechoslovak Federation. This 
was the phase of definite retreat from the social reforms in 1968, but on the 
other hand also the phase of the settlement of normalization policy raised by 
the Communist Party of Czechoslovaka (CPC). To its commandind has got re-
alisation of the federation, constituted since january 1969. Political centralisa-
tion tendencies established more and more in its governing and economy. In 
autumn 1969 massive political clean-outs started in state institutions, social 
organisations or in schools. Markedly decreased a number of reformists and 
ocupation of Czechoslovakia in August 1968 had become in terminology of 
normalisators an „international help“. Centralisation tendencies of normalisa-
tion policy realised by CPC made czech-slovak federation to fall at the turn of 
years 1969 and 1970 into a cross-road.
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Key words: Contemporary History, Czecho-Slovak Federation and national 
and federal statehoods, Slovak and Czech nations, The Normalization line of 
the Communist Party of Czechoslovakia.

Možno je nezvyklé, že na konci názvu odborného príspevku je otáznik. 
Vysvetlenie je však jednoduché. Spočíva v hľadaní odpovedí v dokumentoch, 
ktoré sa vzťahujú na jedno z prelomových období vo vývine slovenskej a českej 
spoločnosti a  ich spoločného štátu v podobe česko-slovenskej federácie, a zá-
roveň už v  čase definitívneho ústupu od spoločenských reforiem roku 1968 
a na druhej strane nástupu normalizačnej politickej línie Komunistickej stra-
ny Československa (KSČ). Dovtedy väčšinou nezverejnené dokumenty som 
publikoval v  diele Realizácia a  normalizačná revízia česko-slovenskej federácie 
(september 1968 – december 1970), ktorej erudovaným recenzentom bol prof. 
JUDr. Jozef Beňa, CSc. Takto svojím spôsobom vyústila naša viacročná spolu-
práca, ktorá sa okrem iného prejavila aj na pôde komisie pre obhajoby dokto-
randských dizertačných prác v odbore dejiny a teória štátu a práva, ako aj pri 
ďalších prácach pred a po Novembri ´89. Tam sa znovu stretávame, ako aj pri 
odborných pohľadoch do významných rokov našich a  európskych najnovších  
dejín – 1968 a 1969.*

Na zasadaní ÚV KSČ 29. – 30. mája 1969 bola prijatá v zmysle jeho no-
vembrových a aprílových zasadaní a referátu prvého tajomníka ÚV KSČ Gustá-
va Husáka tzv. Realizačná smernica k najbližším úlohám strany,1 ktorá predsta-
vovala 30 –  bodový kľúčový dokument normalizačnej línie KSČ a  otvárala 
možnosť návratu k  sovietskemu modelu socializmu. Smernica, ktorá sa stala 
vnútorným medzníkom počiatočného vývinu federatívneho Česko-Slovenska, 
predpokladala posilnenie právomocí federálnych výkonných orgánov, centrál-
neho plánovania hospodárstva a  rozhodujúceho postavenia rozpočtu federá-
cie. Využila sa široko formulovaná spoločná kompetencia výkonných orgánov 
federácie a republík na podklade zákonov z  jesene 1968. Smernica v bode 18 
stanovila, že: „Důležitým předpokladem upevnění socialistického státu je dokonče-
ní jeho přestavby na federálních základech, konsolidace nově vytvořených federál-
ních a národních orgánů. V současné době jde o to, urychleně vymedziť jasnou délbu 
pravomoci, odpovědnosti i pravidla koordinace federálních a národních orgánů, aby 
státní mechanizmus pracoval sladěně a jednotně, aby nebylo oslabováno nevyhnutné  

* Štúdia vznikla v  rámci grantu HÚ SAV VEGA č.  2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz 
normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.

1  VONDROVÁ, Jitka – NAVRÁTIL, Jaromír (eds.). Komunistická strana Československa: Normalizace 
(listopad 1968 – září 1969). Ediční řada Prameny k dějinám československé krize v  letech 1967 
– 1970. Díl 9/4 sv. Praha – Brno: ÚSD AV ČR – Doplněk, 2003, s. 410 – 485.

centrální řízení ve smyslu zákona o  čs. federaci“.2 Smernica, napriek svojim na-
vonok „zrozumiteľným“ formuláciám, však svojimi politickými centralizačný-
mi tendenciami narušovala federalizačné princípy rovnosti a svojprávnosti vo 
vnútri federácie a jej zväzku dvoch národných republík, resp. článku 1 ústavné-
ho zákona 143/1968 Zb.

Vláda ČSSR Oldřicha Černíka prijala 6. júna uznesenie číslo 122 k zabez-
pečeniu úloh, ktoré vyplývali z májového zasadania ÚV KSČ. Vláda „ pokládá 
v nynějším období za nutné veškerou svou činností v součinnosti s vládami ČSR a SSR 
působit k tomu, aby se upevnila funkce socialistického státu jako orgánu dělnické tří-
dy a pracujícího lidu ve všech jeho článcích… Ve vlastní práci centrálních orgánů so-
ustředí se vláda na promyšlenou, kvalitní a včasnou přípravu návrhů, kterými budou 
řešeny zásadní otázky ekonomiky, výstavby státních orgánů a života občanů… jde 
o  opatření, která cílevědomě realizují vytčené politické cíle. Stabilita a  důslednost 
v opatřeních centrálních orgánů vytvářejí podmínky pro pevnost a  jistotu státních 
orgánů v jejich celku.“ Všetky tri vlády sa mali ďalej zamerať „na urychlené dokon-
čení přestavby socialistického státu v souladu s ústavním zákonem o čs. federaci. Jde 
o spojení principu jasného vymezení dělby pravomoci… s cílem souladné a jednotné 
práce celého mechanismu federace i  obou republik a  zabezpečení integrační funkce 
federálních orgánů“.3 Liekom na riešenie zložitých ekonomických problémov 
mali byť posilnenie jednotného riadenia ekonomiky ČSSR a realizácia jej konso-
lidačného programu, ako aj rozpracovanie ekonomickej reformy, pričom vláda 
„vychází z  toho, že je třeba zásadně posílit úlohu a  význam národohospodářského 
plánu určujícího základní národohospodářské proporce a účelně sladit funkci plánu 
s působením trhu a využíváním peněžně zbožních vztahů.“ Teda už v lete 1969 vzni-
kal priestor pre revidovanie mechanizmu československého štátu, no tiež pre 
narušenie krehkej „rovnováhy“ koexistencie federálnej suverenity a suverenity 
národných republík. 

Formovali sa rozhodujúce politické skupiny, ktoré v Predsedníctve ÚV KSČ 
a vo federálnej vláde rozhodovali o podobe riadenia štátu a jeho hospodárstva. 
Po tvrdom zastavení politickej reformy treba tu mať na zreteli, že to zásadne 
ovplyvnilo aj presadenie a osud ekonomickej reformy, ako aj fungovanie čes-
ko-slovenskej federácie v  ekonomickej rovine a  línie KSČ/KSS o  vyrovnávaní 
ekonomických a sociálnych rozdielov medzi českými krajinami a Slovenskom. 

2 Archiv Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky (A  ÚSD AV ČR), f. Sbírka 
Komise vlády (Sb. KV) ČSFR, sign. D IV/33, Zasedání ústředního výboru Komunistické strany 
Československa dne 29. – 30. května 1969. Část I., Stenografický zápis, s.168.

3 FELCMAN, Ondřej – VONDROVÁ, Jitka (eds.). Vláda a prezident: Období normalizace (září 1968 
– říjen 1969). Ediční řada Prameny k dějinám československé krize v letech 1967 – 1970, Díl 8/2 
sv. Praha – Brno: ÚSD AV ČR – Doplněk, 2010, s. 365 – 367. 
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Prvú, ktorá s určitými vnútornými rozdielmi, tvorila skupina politických 
realistov (centristov). Presadzovala viac-menej akúsi rovnováhu medzi potre-
bami oboch národných republík a federácie (prvý tajomník ÚV KSČ G. Husák, 
vo vedení KSČ Štefan Sádovský, Josef Kempný, predsedovia a  podpredsedo-
via federálnej vlády O. Černík a Lubomír Štrougal, Peter Colotka a Karol Laco, 
ministri federálnej vlády František Vlasák, Bohumil Sucharda, Ignác Rendek 
a Koloman Boďa, predseda a podpredseda českej vlády Josef Korčák a Antonín 
Červinka, podpredsedovia slovenskej vlády Július Hanus a Jozef Zrak, minis-
tri Štefan Šebesta, Štefan Brenčič, predseda SNR Ondrej Klokoč a ďalší, a dru-
há skupina, internacionálna (konzervatívna), postavená na podpore Moskvy 
(Alois Indra, Vasil Biľak, Drahomír Kolder, Antonín Kapek, František Hamo-
uz, Josef Haman, Josef Havlín, Karel Hoffmann, Ladislav Adamec, František 
Hagara, Matej Lúčan, Ľudovít Pezlár, Bohuslav Chňoupek, Jan Fojtík, Milouš 
Jakeš, Viliam Šalgovič, Dalibor Hanes, Bohuslav Kučera, Ján Marko, Ján Ja-
ník a  i.), ktorá forsírovala líniu politickej a  ekonomickej centralizácie štátu, 
čo sa dotklo aj vyrovnávania cien, ako aj výroby (jej finalizácie, v otázke dane 
z pridanej hodnoty), tovaru a určovania výšky ďalších kľúčových daní. Navyše 
sa po vzniku federácie nedelimitovali na Slovensko skoro žiadne podniky za-
hraničného obchodu, naopak aj sídla podnikov z  ďalších dôležitých rezortov 
sa budovali v  českých krajinách. Okrem toho ekonomika Slovenska nema-
la vyhovujúcu štruktúru a  vykazovala veľkú otvorenosť vzhľadom na nízky  
podiel finalizujúcich podnikov.4

V štátnom mechanizme prevzala integrujúcu funkciu vláda ČSSR. Uzne-
senia federálnej vlády sa stali záväznými pre národné vlády (podpredsedom 
federálnej vlády sa stal predseda národnej vlády). Prejavom centralizačných 
tlakov bola zákonodarná iniciatíva federálneho zhromaždenia (pozri napr. 
zákon č.  56/1969 Zb. o  rokovacom poriadku FZ). Národné rady sa dostávali 
na sklonku roku 1969 do situácie, keď síce schvaľovali zákony, resp. prero-
kúvali návrhy dôležité pre Slovensko a  české krajiny, ale čoraz viac sa do-
stávali do role participácie na tvorbe kľúčových právnych noriem pre celú  
 

4 Slovenský národný archív (SNA), f. Úrad vlády Slovenskej socialistickej republiky (ÚV SSR) 1969 
– 1992, Sekretariát predsedu vlády 1969 – 1975, kr. 4, č. sp. 38/69 – s./3, kr. 7, č. sp. 67/69 – s/1. 
Členovia vlády V. Pavlenda, J. Hanus a F. Barbírek predložili vláde materiál o zapojení ekonomiky 
SSR do medzinárodnej deľby práce a v tomto smere rátali s výrazným a nevyhnutným podielom 
zahraničného obchodu Slovenska na celkovom zahraničnom obchode ČSSR, ktorý bol značne 
poddimenzovaný. Až 96 % podnikov zahraničného obchodu bola riadená českými ministerstvami. 
SNA, f. ÚV SSR 1969 – 1992, Zasadania vlády SSR 1969 – 1975, kr. 36, zasadanie 24. 10. 1969, 
č. sp. 0724/69 T. 

federáciu.5 Odrážalo to skutočnosť, že o spoločné kompetencie federácie a re-
publík sa stále viedli spory, podložené široko formulovaným ústavným záko-
nom číslo 171/1968 Zb., o  zriadení (pôsobnosti) federálnych ministerstiev. 
Návrh o  socialistickom podniku, ktorý obsahoval viacero foriem vlastníctva 
a ktorý by podnietil jeho demokratizačnú samosprávu, ostal na papieri. 

Totiž, pre obe republiky sa dosť celoplošne (celoštátne) nastavili ceny, rôz-
ne typy daní a odvodov, investície a pre ďalšie finančné a ekonomické nástroje. 
To vnútorne členilo obe spomenuté skupiny, pričom možno ďalších vyčleniť len 
ako tzv. politických technokratov (Václav Hůla, Rudolf Rohlíček, Stanislav Rázl, 
Ján Ferianc, Jozef Lenárt a i.) a viacerých z prvej skupiny, ktorí z rôznych príčin 
opúšťali v septembri a októbri 1969 pôvodné politické a štátne pozície. Okrem 
toho boli tu snahy slovenských reformných ekonómov Viktora Pavlendu, 
Hvezdoňa Kočtúcha, J. Hanusa či Jozefa Rosu o nápravu politickej koncepcie 
vyrovnávania sociálnej a hospodárskej úrovne Slovenska s českými krajinami, 
či zreteľnejšie povedané, akceptácie primárnych hospodárskych kompetencií 
republík, ako aj ich kompetencií v oblastnom riadení. Pritom nemožno stavať 
proti nim silnú skupinu českých ekonómov (B. Sucharda, Václav Kadlec, Václav 
Valeš, spočiatku Ota Šik, Václav Komárek, František Toman a ďalší), i keď sa 
skôr sústredila na celoštátne hľadiská vývoja hospodárstva.

Časť predstaviteľov prvej skupiny sa predsa len konzervatívcom prispô-
sobovala a ustupovala od principiálnych otázok, nedoceňujúc, že nemohlo ísť 
o akúsi dočasnosť zámerov či (iluzórny) údajný kompromis medzi politickým 
princípom demokratického centralizmu a federalizačných princípov (národnej) 
rovnosti, rovnoprávnosti a svojprávnosti, a to aj v oblasti hospodárskeho ria-
denia. Pritom sa čoraz viac preferoval právny poriadok, ktorý napomáhal nor-
malizačnej a centralistickej politike KSČ, hoci sa tvrdilo, že sa ňou zabezpečujú 
záujmy oboch republík a celej federácie. 

Za situácie, keď Predsedníctvo ÚV KSČ riadilo a kontrolovalo Predsedníc-
tvo ÚV KSS, ako aj celoštátne krajské a okresné výbory strany. Nedošlo k zvý-
razneniu postavenia Predsedníctva ÚV KSS, keď: „Vedení KSČ si díky propojení 
státu a strany zajistilo klíčový význam a kontrolu i v podmínkách nového státopráv-
ního uspořádání.“6 Teda „staronové“ vedenie KSČ pri formovaní štátostrany, 
teda úzkeho prepojenia politickej a  štátnej moci, sledovalo okrem iného dva 

5 Národní archiv ČR (NA ČR), f. Úrad predsedníctva vlády (ÚPV) ČSSR/ČSFR –  běžná spisovna, 
rok 1969 (nespracované), kr. 156, sign. 364, Inf. správa o súčasnom stave výstavby federálnych 
a  národných ústredných orgánov štátnej správy. Tamže, kr. 147, č.  sp. 23951/68, Federalizace 
a problematika finanční rovnováhy. In sign. 247, kr. 193.

6 KOPEČEK, Lubomír. Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku. Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2006, s. 135. 
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ciele: odsúvalo nabok ešte pred rokom tvoriace sa občianske štruktúry, a podob-
ne, vraj v záujme podriadenia si štátu, povýšilo nad všetko mocenské zásahy do 
českej a slovenskej spoločnosti. 

Predseda Federálneho zhromaždenia ČSSR Alexander Dubček si tom čase 
„dovolil“ pripomenúť dodržiavanie ľudských práv v pléne SNR 27. júna 1969, 
ako aj dodržiavanie zákonov, ktoré „v sebe neodlučne zahrňujú dve stránky: jed-
nak rešpektovanie občianskych práv a slobôd, zaručených ústavou, a jednak vyžadu-
jú, aby všetky štátne orgány, podniky a organizácie i všetci občania dôsledne plnili 
povinnosti voči štátu a  socialistickej spoločnosti“.7 Treba však dodať, že rôzne 
vyhlásenia o  dodržiavaní socialistickej zákonnosti patrili k  výbave mnohých 
vtedajších politikov. Dubček ďalej položil otázku, či federatívne usporiadanie 
štátu vytvorilo účinné právne, politické a ekonomické prostriedky na riešenie 
problémov za situácie, keď sa stále neujasnili kompetenčné vzťahy medzi fede-
rálnymi a národnými orgánmi.8 

Problémy realizácie česko-slovenskej federácie sa napriek svojej dôleži-
tosti dostávali do úzadia vo virvare leta 1969, keď tlak normalizačnej politiky 
ešte nedokázal potlačiť čerstvé spomienky na československú jar. Prvé výročie 
augustovej okupácie ČSSR sa stalo výrazným prejavom opätovného vzopnutia 
časti českej a  slovenskej spoločnosti. Avšak i  posledným, keď ho brutálnym 
spôsobom potlačili „vlastné“ ozbrojené sily v  Prahe, Brne, Liberci, Bratislave 
či Košiciach a  inde. Tam bolo niekoľko mŕtvych a  Ľudové milície sa prejavili 
ako protiľudový ozbrojený orgán KSČ.9 Režim na občiansky odpor hrubo rea-
goval schválením Zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromažde-
nia ČSSR z  22. augusta č.  99 (tzv. obuškový zákon),10 pod ktoré sa podpísali  

7 ŽATKULIAK, Jozef –  LALUHA, Ivan (eds.). Alexander Dubček: Od totality k  demokracii. Prejavy, 
články a rozhovory, výber 1963 – 1992. Bratislava: Veda, 2002, s. 212.

8 Podpredseda vlády, odborník na štátne a ústavné právo, ako aj niekdajší dekan Právnickej fakulty 
Univerzity Komenského Karol Laco predložil 24. marca 1969 rozpracovaný a  vyvážený návrh 
tzv. kompetenčného zákona, o  ktorom rokovala federálna vláda 4. apríla. ŽATKULIAK, Jozef 
(ed.). Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej federácie (september 1968 – december 1970). 
Dokumenty. Praha: ÚSD AV ČR, 2011, s. 222 – 240. Avšak do prijatia návrhu zasiahla tzv. májová 
smernica ÚV KSČ. Vzniká tak oprávnene otázka, ako sa z tohto zorného uhla vyvíjala Husákova 
politická centralizačná koncepcia federácie a  jej Lacova odborná koncepcia v  nasledujúcich 
mesiacoch. Pozri napr. KNAPP, Viktor. Proměny času: Vzpomínky nestora české právní vědy. Praha: 
Prospektum, 1998, s. 125.

9 Podrobne TŮMA, Oldřich (ed.). Srpen ´69. Edice dokumentů. Praha: Maxdorf, 1996, 344 s. 

10 SNA, f. SNR 1969 – 1992, Výbor SNR pre veci vnútorného poriadku, prokuratúry a spravodlivosti 
1969 –  1971, kr. 610, 9. schôdza 13. 5. 1970, Správy o  uplatňovaní zákonného opatrenia 
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z  22. augusta 1969 č.  99/1969 Zb. o  niektorých 
prechodných opatreniach potrebných na upevnenie a ochranu verejného poriadku. 

prezident Ludvík Svoboda, predseda zhromaždenia Alexander Dubček a pred-
seda federálnej vlády Oldřich Černík, ktorí sa tým vlastne zaradili medzi os-
tatných normalizátorov. Násilné potlačenie demonštrácií a  represívne zákon-
né opatrenie FZ ČSSR znamenalo definitívny koniec spoločenských reforiem 
z roku 1968 s ich heslami „socializmu“, „slobody“ a „suverenity“.11 

Skončil masový občiansky odpor „ghándiovského typu”, zaraďujúci sa me-
dzi najväčšie európske vystúpenia za ľudské a  občianske práva slobody v  ro-
koch 1968 a  1969. Nastával čas rozpoltenia slovenskej a  českej spoločnosti. 
Z reformného spoločenského poriadku už vyprchával demokratizačný význam 
i humanizačná hodnota. Spisovateľ a filozof Milan Šimečka zastával názor, že 
tu skôr išlo o nastolenie poriadku spred roku 1968.12 Nastupujúci reálny socia-
lizmus (post totalitarizmus ako systém) mal svoju stanovenú podobu v popredí 
s  postavením vedúcej úlohy komunistickej strany.13 Federálne zhromaždenie 
a národné rady v postavení voči výkonným orgánom štátu ustupovali do úzadia, 
čo dosť charakterizovalo opätovný nástup byrokraticko-centralistického systé-
mu. Paradoxne strana nemohla ponúknuť slovenskej a českej spoločnosti viac 
ako sociálne dohody, pričom tieto priamo záviseli od celkovej vnútropolitickej 
situácie v Česko-Slovensku.14 

Na septembrovom zasadaní ÚV KSČ v Prahe boli zrušené uznesenia ÚV 
z júla a augusta 1968 a platnosť augustového mimoriadneho zjazdu KSČS 1968 
z Vysočian. Dokumenty z augusta 1968 zrušilo aj Predsedníctvo FZ ČSSR, po-
dobne zasadanie ÚV KSS. Konsolidáciu pomerov na Slovensku a v českých kra-
jinách sprevádzala rušenie časti štátnych a  kultúrnych inštitúcií, keďže roku 
1968 „nestáli na marxistických pozíciách“. Prvý tajomník ÚV KSČ Gustáv Husák 
hovoril na septembrovom zasadaní ÚV KSČ o obrodnom procese ako o „plazivej 
kontrarevolúcii“, a vraj v auguste 1969 sa strhli ľudové masy „do otvoreného zá-
pasu a náš štát znovu priniesť do chaosu“. Pritom tvrdil, že: „Politická konsolidácia  

11 PREČAN, Vilém. Dimensions of the Czechoslovak Crisis of 1967 – 1970. In Europe-Asia Studies, 
Vol. 60, No. 10, December 2008, p. 1660.

12 ŠIMEČKA, Milan. Obnovení pořádku. Brno: Atlantis, 1990, s. 15 – 18, 70 – 78. 

13 Viaceré krajiny sovietskeho bloku novelizovali ústavy v zmysle koncepcie rozvinutého socializmu. 
In BEŇA, Jozef. Súčasné dejiny práva krajín Európy. I. diel. Banská Bystrica: Právnická fakulta 
Univerzity Mateja Bela, 1998, s. 361.

14 Začal sa proces stagnácie českej a slovenskej spoločnosti, no príčiny väčšej v českej spoločnosti 
nemožno „posuzovat či rozlišovat nacionálne a pouze z hlediska federalizace, protože jeho strůjcem je 
byrokraticko-centralistický systém moci se svým těžkým negativním působením na celou společnost, a ní 
zvlášte na český národ a  jeho život“. JIČÍNSKÝ, Zdeněk. Charta 77 a  právní stát. Brno: Doplněk, 
1995, s. 181. Tiež pozri OTÁHAL, Milan. Česká společnost na počátku tzv. normalizace. In TŮMA, 
Oldřich – VILÍMEK, Tomáš (eds.). Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945. Praha: ÚSD AV 
ČR, 2008, s. 17 – 19. 
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by mala znamenať pokojný život ľudí, dodržiavanie zákonnosti, slobodný rozvoj spo-
ločnosti, priaznivé podmienky pre nerušený rozvoj hospodárskej činnosti, stabilitu, 
sociálnu a existenčnú istotu (...)“. S cieľom dosiahnutia takého stupňa konsolidá-
cie, ktorý by umožnil uskutočniť zjazdy komunistickej strany roku 1971 a ná-
sledne by sa konali všeobecné voľby, lebo treba „obnoviť všetky orgány tak, ako to 
stanovy strany, ako to zákony tohto štátu žiadajú“.15 

Diferenciácia vo vnútri KSČ v prospech konzervatívnych a lavírujúcich „re-
alistických“ politických síl umožnila, aby sa podľa tzv. zmocňovacieho ústav-
ného	zákona	č. 117/1969	Zb.	z 15.	októbra	1969	o predĺžení	volebného	obdo-
bia národných výborov, národných rád, Federálneho zhromaždenia a súdov,16 
začala lavína politických čistiek za „narušenie politiky Národného frontu“, za re-
formné postoje v roku 1968, odsúdenie okupácie štátu atď. 

Od jesene 1969 a počas roku 1970 sa odstraňovali z federálnych a národ-
ných orgánov ľudia, ktorí boli zástancami dôsledného zväzku dvoch národných 
štátov vo federácii a iných projektov štátoprávneho usporiadania česko-sloven-
ského štátu. Podpredsedovia federálneho zhromaždenia D. Hanes a J. Marko, 
spolu s J. Janíkom, F. Hagarom a inými, odstraňovali napríklad z vedenia KSS 
a slovenskej vlády stúpencov reforiem Jozefa Zraka, Viktora Pavlendu, Štefa-
na Šebestu, Máriu Sedlákovú, Štefana Brenčiča, Milana Hladkého (predseda 
Národného výboru hlavného mesta Bratislavy), Hvezdoňa Kočtúcha a Jozefa 
Rosu. Ďalej boli uvoľnení podpredsedovia federálnej vlády Václav Valeš a Samu-
el Falťan, ministri František Vlasák a Vladimír Kadlec, z českých a slovenských 
národných a  politických orgánov Zdeněk Jičínský, Antonín Rusek, Čestmír 
Císař, Vladimír Klokočka, Milan Hübl, Jiří Boguszak, Ladislav Košťa, Robert 
Hárenčár, Jozef Rozboril, Pavol Števček, Jozef Kríž a ďalší. Václav Slavík, Mar-
tin Vaculík, Josef Svoboda, Karel Kosík, Marie Miková a ďalší, ktorí vystúpili 
proti zvoleniu G. Husáka do najvyššej politickej funkcie v apríli 1969 boli vylú-
čení zo straníckych funkcií. A naopak, do Predsedníctva ÚV KSS boli schválení 
konzervatívci Ján Janík a Ľudovít Pezlár, ako aj dosť rozporný Miroslav Válek. 
Tento, spolu s P. Colotkom, Lacom Novomeským a O. Klokočom, do určitej mie-
ry zmierňovali stupňujúce sa politické čistky, no vcelku nespravili výraznejší  

15 HUSÁK, Gustáv. State a  prejavy: Apríl 1969 –  apríl 1970. Bratislava: Pravda, 1970,  s.  312, 337. 
Na zasadaní na funkcie v  predsedníctve rezignovali A. Dubček a  Š. Sádovský, zvolený bol 
Antonín Kapek, Josef Korčák, Jozef Lenárt, Dalibor Hanes, Václav Hůla, Alois Indra, Jan Fojtík,  
Josef Kempný a i. 

16	 Dubčekov	 podpis	 sa	 ešte	 objavil	 pod návrhom	ústavného	 zákona	 č.  117/1969	Zb.	 o  predĺžení	
volebného obdobia. Nakoniec schválenú verziu podpísal A. Indra, lebo Dubček už nebol pri 
schválení zákona, keď ho po odstavení z  vedenia KSČ v  septembri 1969 odvolali aj z  postu 
predsedu  FZ ČSSR. ŽATKULIAK, Jozef. Postoje Alexandra Dubčeka k  štátoprávnemu vývoju 
ČSFR v rokoch 1989 – 1992. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 1, s. 87.

pohyb, ktorý by im zabránil. Nehovoriac o  dôsledkoch postupu predsedu 
Ústrednej kontrolnej a  revíznej komisie v  českých krajinách komisie Milouša 
Jakeša a slovenskej komisie Viliama Šalgoviča, ako aj predsedu Byra pre riade-
nie straníckej práce v českých krajinách Lubomíra Štrougala. Výrazne sa prerie-
dili rady reformistov v ústrednom výbore KSČ, v krajských a okresných orgá-
noch tejto strany, 17 ako aj v štátnych orgánoch, v spoločenských organizáciách,  
v podnikoch či na školách.

Septembrové plénum ÚV KSČ, zvýraznením normalizačnej línie a navrh-
nutými personálnymi zmenami v politických a štátnych orgánoch, ovplyvnilo 
ďalšie prepracovanie materiálov federálnej a národných vlád o stave česko-slo-
venskej federácie v štátoprávnej a ekonomickej oblasti z leta 1969 (o aplikácii 
ekonomickej reformy). Súborom materiálov sa zaoberala Hospodárska rada vlá-
dy ČSSR 10. októbra 1969 (aj pri národných vládach sa ustanovili hospodár-
ske rady, V. Pavlenda, J. Hanus a ďalší), ktorá mala na starosti koncepčnú eko-
nomickú politiku. Rade predsedal podpredseda federálnej vlády Václav Valeš 
a generálnym sekretárom bol Valtr Komárek. Radu tvorili federálni a národní 
ministri s  hospodárskou kompetenciou a  generálny riaditeľ Československej 
štátnej banky, ktorí kooperovali s Legislatívnou radou vlády ČSSR na čele s pod-
predsedom federálnej vlády Karolom Lacom, ktorá mala na starosti prípravu 
legislatívnych návrhov pre vládu. Predmetom rokovania Hospodárskej rady vlá-
dy ČSSR sa stala Správa o realizácii ústavného zákona o československej federácii, 
zhodnotenie skúseností z organizácie a riadenia ekonomiky v podmienkach federácie 
a opatrenia k upevneniu jednotného riadenia ekonomiky.18

Správa zdôraznila zámery tzv. realizačnej smernice ÚV KSČ o  upev-
není jednotného riadenia spoločnosti, založeného na zásade demo-
kratického centralizmu a  o  prekonaní nemarxistických názorov. Upev-
nenie socialistického štátu sa malo diať na základe jeho prestavby na 
federatívnych základoch. Zameranie samotnej Správy, v  ktorej sa už menili 
formulácie a  priority, možno porovnať s  Osnovou téz: Zhodnotenie skúseností 
s  uvádzaním čs. federácie do života (dodatok k  štátoprávnej časti), na ktorú rea-
govala Hospodárska rada vlády SSR. V oblasti peňažníctva považovala za nevy-
riešenú otázku vydanie zákona o organizácii peňažníctva, zákona o menovom  

17 NA ČR, f. 02/1, Predsedníctvo ÚV KSČ 1966 – 1970, sv. 104, ar. j. 172. Bližšie o situácii v ČNR 
JIČÍNSKÝ, Zdeněk. Vznik České národní rady v době Pražského jara 1968 a její působení do podzimu 
1969. Praha: Svoboda, 1990, s. 136 – 139. SNA, f. SNR 1969 – 1992, Predsedníctvo SNR 1969 
– 1988, kr. 12, zasadanie 13. 10. 1969.

18 SNA, f. ÚV SSR 1969 – 1992, Všeobecná registratúra 1969 – 1975, kr. 52, č. sp. 4246/69. Tiež 
pozri RYCHLÍK, Jan. Česi a Slováci ve 20. století: Česko – slovenské vztahy 1945 – 1992. Bratislava: 
Ústav T. G. Masaryka vo vyd. AEP, 1998, s. 283 – 285.
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a  bankovom systéme a  devízového zákona. Okrem iného rada zdôraznila, že 
sa dostatočne nepokračuje v delimitácií ústredných orgánov štátnej správy na 
národné orgány.19 Evidentne sa už ukázali ťažkosti v praktickom prechode od 
unitárneho štátu k zloženému federálnemu štátu, resp. priamo vo fungovaní  
mechanizmu federácie. 

Začal proces revízie niektorých už uskutočnených oporných bodov fun-
govania česko-slovenskej federácie. Legislatívna rada vlády ČSSR na čele s  jej 
predsedom Karolom Lacom vypracovala 8. septembra 1969 návrh zásad legis-
latívnych pravidiel, ktoré upravovali metódy a  zásady federálnej legislatívy.20 
Ich ďalšiu verziu mala vypracovať komisia vedená ministrom bez portfeje Bo-
huslavom Kučerom. Vzťahovalo sa to aj na výklad niektorých pojmov ústavné-
ho zákona o  česko-slovenskej federácii i  niektorých nevyhnutných zmien po 
1. januári 1969. Kučera mal predložiť konečnú verziu Legislatívnej rade (K. Laco, 
B. Kučera, Andrej Barčák, Michal Štanceľ, Ján Majer, Ignác Rendek, L. Adamec, 
Jan Němec, J. Zrak, Felix Vašečka, Jan Moural) v znení, ktorá by stanovila pri 
príprave právnych predpisov čo najužšiu spoluprácu príslušných orgánov fede-
rácie a republík a zabezpečovala presnú deľbu práce medzi nimi, a to aj v prípa-
doch, keď neexistuje príslušný federálny orgán.21 Odôvodnilo sa to potrebou 
spresnenia kompetenčných vzťahov na úrovni federácie a republík a zosúlade-
nia právneho poriadku v celej federácii. Legislatívne pravidlá však v konečnom 
dôsledku zasahovali do základných princípov federácie, hoci sa už pri ich prí-
prave tvrdilo, že sa zabezpečujú záujmy oboch republík a celej federácie.22

Správa o  realizácii ústavného zákona o  československej federácii... kriticky 
pristupovala k stavu ekonomickej reformy. Oslabovali sa vraj jednotlivé stup-
ne a články riadenia (ministerstvá a generálne riaditeľstvá na úkor podnikov 
a  ich samosprávnych rád), ako funkcie plánu, rozpočtu a  ceny. Tvrdilo sa, že 
došlo k  dezintegrácii výrobnej sféry aj pre zdôrazňovanie trhových vzťahov. 
Z  týchto dôvodov treba podľa správy zásadne prehodnotiť postup v aplikácii  

19 SNA, f. ÚV SSR –  Všeobecná registratúra 1969 –  1975, kr. 52, č.  sp. 3068/69. Ministerstvo 
plánovania SSR pri rozhodovaní o stavbách celoštátneho významu (automobilka, petrochémia) 
uviedlo, že federálne orgány sa stavajú do pozície, ktorá mu neumožňuje ovplyvňovať 
rozmiestnenie stavieb. Slovenské stavebné a výrobné podniky sú často zaradené pod výrobno-
hospodárske jednotky (VHJ) so sídlom v  ČSR, železničná doprava sa nenapojila na slovenský 
rozpočet, 80 % vedecko-výskumnej základne je umiestnená v ČSR. Tamže.

20 NA ČR, f. ÚPV ČSSR/ČSFR – běžná spisovna, rok 1969 (nespracovaný), kr. 159, sign. 366/1/5. 

21 A ÚSD AV ČR, f. Sb. KV ČSFR, sign. CII/23 – 24 (V III/8 – legislatíva).

22 A ÚSD AV ČR, f. Sb. KV ČSFR, sign. C II – podpredsedovia vlády ČSSR, č. sp. 22 – 25, 29, 30, 32. 
Legislatívne pravidlá vlád boli schválené až na jeseň roku 1971. Pozri CZAFIK, Jozef – VIRSÍK, 
Anton. Normotvorba vo federatívnej ČSSR 1969 – 1979. Bratislava: Obzor, 1980, s. 161 – 232.

ekonomickej reformy, lebo problémy na ekonomickom úseku vraj sťažovali re-
alizáciu ústavného zákona o čs. federácii. Takto sa dve kľúčové reformy, eko-
nomická reforma a reforma štátu, postavili proti sebe. Onedlho to malo vážne 
koncepčné dôsledky pre ich ďalší vývin. 

Podobne ako uvedená správa aj Zhodnocení zkušeností z aplikace ústavního 
zákona o  čs. federaci a  návrh stanoviska vlády ČSR k  úpravě kompetence federál-
ních a národních orgánů českou vládou zo 14. októbra 1969,23 obsahovalo viacero 
rozporov, vystihujúcich vtedajšie pomery, keď vláda stále hľadala východis-
ká a  postupy. Vláda, ktorá predchádzala rozsiahlymi personálnymi zmenami 
(predsedu vlády S. Rázla nahradil J. Kempný, V. Hůla sa stal podpredsedom 
federálnej vlády pre ekonomiku), považovala poňatie federácie za vyhovujúce 
a jej model ďalej vychádzal zo zamerania ekonomickej reformy o „oslabení úloh 
štátneho plánu a zodpovednosti centra za priame riadenie ekonomiky za predpokla-
du rýchleho rozvoja socialistických tržných vzťahov“. Hlavná váha rozhodovania 
mala byť v  orgánoch národných republík. Pripravovali sa zákony o  plánova-
ní, o štátnom rozpočte, o menovom a bankovom (federalizovanom) systéme. 
Viaceré kompromisné riešenia, už zbytočne zložitú a ťažkopádnu situáciu ne-
vyriešili a  nevyhnutné riešenia pre jednotnosť celej ČSSR (v oblasti cenovej, 
mzdovej, sociálnej a technickej politiky), sa nedostali do polohy účinnej koordi-
nácie, operatívneho riadenia zo strany federálnych a národných orgánov. Napr. 
v oblasti rozhodovania o cenách nastala zmätočná situácia. Česká vláda predsa 
len hľadala východisko v posilnení vplyvu federálnej vlády v riadení hospodár-
stva, vrátane oblastí dopravy, spojov a energetiky, ťažby uhlia a plynárenstva 
či zahraničného obchodu, o ktoré viedla so slovenskou vládou rozsiahle spory. 
Česká vláda navrhovala, aby sa tieto oblasti, resp. podniky, posunuli do prá-
vomoci federálnych ministerstiev, avšak za predpokladu odstránenia dvojité-
ho riadenia a  zvýšenia úloh plánu tak, aby sa neoslabila autorita národných 
orgánov (pri tvorbe koncepcií, legislatívnej, cenovej, obchodnej, menovej  
a bankovej politiky).

Viaceré rozdielne a spoločné pohľady s českou vládou na stav v česko-slo-
venskej federácii obsahovala Osnova téz zhodnotenia skúseností s uvádzaním čs. 
federácie do života z  dielne slovenskej vlády z  19. novembra 1969.24 V  nej sa 
konštatovalo, že „základný prístup k federatívnemu štátoprávnemu usporiadaniu 
bol a je správny“ v duchu marxisticko-leninských zásad a ideologických a politic-
kých princípov. Ani tzv. realizačná smernica ÚV KSČ „nie je návodom na revíziu 

23 NA ČR, f. ÚPV ČSSR/ČSFR –  běžná spisovna, rok 1969 (nespracované), kr. 193, sign. 247,  
č. sp. 12 311/69.

24 ŽATKULIAK, Jozef (ed.). Realizácia a  normalizačná revízia česko-slovenskej federácie (september 
1968 – december 1970). Dokumenty..., s. 360 – 374.
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ústavného zákona o československej federácii“ a očakávalo sa prerokovanie otázok 
ekonomickej reformy, samozrejme pri zachovaní socialistického spoločenského 
vlastníctva výrobných prostriedkov a  socialistického plánovania v  najvyšších 
politických orgánoch v krátkom čase, pričom sa „posilní vplyv federálnych hos-
podárskych orgánov na rozvoj jednoty čs. ekonomiky“. Napokon ani ústavný zákon 
o federácii nebol v rozpore so zásadami ďalšieho postupu ekonomickej refor-
my. No stále sa nevypracovali potrebné zákony, vrátane tzv. kompetenčného 
zákona, lebo ústavný zákon č. 143/1968 Zb., predsa len obsahoval všeobecne 
formulované články 10 až 28 o spoločných kompetenciách federácie a republík, 
čo spôsobovalo vážne problémy v realizácii federácie. Pritom sa nedoceňuje, že 
federácia v oblasti ekonomiky vychádza z ekonomickej svojbytnosti slovenské-
ho a českého národa, ako aj z toho, že hospodárstvo ČSSR „je integráciou dvoch 
národných ekonomík“. 

Pripomenulo sa, že sa nedoriešila participácia slovenského a českého ná-
roda na celospoločenských záležitostiach vo federálnych orgánoch. Nielen fede-
rálne, ale aj české národné orgány, využívali nedostatok právnej reglementácie 
v deľbe právomocí medzi orgány federácie a republík. Bolo však nevyhnutné, 
aby orgány sledovali koordinované riadenie celého hospodárstva. Plán mal vy-
chádzať z racionálneho rozvoja národných ekonomík. Úpravy si vyžadovala celá 
oblasť bankového a  finančného systému, investičnej výstavby, zahraničného 
obchodu (na Slovensku nie je prehľad o tvorbe devízových zdrojov, o devízovej 
regulácii, úverov), veľké problémy spôsobujú cenové deformácie, nedotiahnuté 
rozčlenenie dopravy a výrobno-hospodárskych jednotiek (podnikovej sféry).

Osnova téz sa prepracovala hospodárskymi ministrami za koordinácie pod-
predsedov slovenskej vlády J. Hanusa a J. Zraka, ktorí predložili 19. novembra 
ďalší materiál pod názvom Skúsenosti z realizácie ústavného zákona o českosloven-
skej federácii na rokovanie vlády.25 Materiál zdôrazňoval negatívne dôsledky 
pôsobenia unitárneho poriadku na federáciu, neschválenie mnohých dôležitých 
zákonov či kompetenčné spory, teda gordické uzly prechodu od jednotného štá-
tu na štát federatívny. Ekonomická reforma sa už nespomenula.

Kým materiály národných vlád obsahovali aj alternatívy a  hľadanie vý-
chodísk nielen pre fungovanie česko-slovenskej federácie, ale aj pre problémy 
ekonomiky, podrobná Správa o  realizácii ústavného zákona o  čs. federácii, vy-
hodnotenie skúseností z  organizácie a  riadenia v  podmienkach federácie a  zásady 
k upevneniu jednotného riadenia z 27. novembra 1969, 26 vypracovaná podpred-
sedami a ministrami vlád K. Lacom, B. Kučerom, L. Adamcom, A. Červinkom, 

25 SNA, f. ÚV SSR 1969 – 1992, Zasadania vlády 1969 – 1975, kr. 37, č. sp. 4506/69.

26 ŽATKULIAK, Jozef (ed.). Realizácia a  normalizačná revízia česko-slovenskej federácie (september 
1968 – december 1970). Dokumenty..., s. 375 – 399. 

J. Hanusom a Jánom Feriancom, predstavovala už určitý súhrnný materiál pre 
politické orgány. Vychádzala z tzv. realizačnej smernice ÚV KSČ, pričom zdô-
raznila, že sa zaoberá troma štátnymi mechanizmami (federácie a  republík). 
Uviedla zložitú a  ťažkopádnu situáciu v  rozdeľovaní kompetencií. Uznesenia 
vlád si často protirečia, čo sa vysvetľovalo vznikom viacerých orgánov a inšti-
túcií a  nevypracovaním množstva zákonov ako dôsledku provizórneho stavu 
v  legislatíve. Správa použila tvrdenie, že „riešenie otázok federalizácie v  oblasti 
v  ekonomiky rozhodným spôsobom ovplyvní ďalší vývoj federatívneho usporiada-
nia štátu“, keď sa plne uplatní sústava národohospodárskych plánov, štátne-
ho rozpočtu, daňového systému, finančnej a  úverovej politiky, cien a  miezd,  
technickej a investičnej politiky.

Správa už koncepčne rozoberala celú oblasť národohospodárskeho plánu, 
pričom plán federácie bol záväzný tak pre orgány federácie, ako aj republík. Plán 
federácie bude základným nástrojom hospodárskej politiky ČSSR. V zásadách 
plánovacieho procesu sa pripomenulo, že medzi základné podklady (len) plá-
nu federácie budú aj návrhy plánovacích orgánov republík. Predpokladalo sa 
ustanovenie federálnej plánovacej komisie. Spresnilo sa postavenie federálnych 
odvetvových orgánov. Hlavnou úlohou štátneho rozpočtu bolo prispieť k cel-
kovému upevneniu riadenia a  konsolidácie národného hospodárstva. (Návrh 
rozpočtu ČSR na rok 1970 predstavoval vyše 115 miliárd korún, SSR vyše 37 
mld. a  federácie skoro 17 a  pol miliárd korún.) Zdrojmi federálneho rozpoč-
tu, v  kompetencií federálneho ministerstva financií, však mali byť prakticky 
všetky rozhodujúce dane (zo mzdy, z  obratu, zo zisku, spotrebná, družstev-
ná a  poľnohospodárska daň, podnikové dane atď.), teda aj tie, ktoré sa mali 
podieľať na tvorbe rozpočtov republík, čo aj autori správy považovali za krok, 
ktorý sa dostával do rozporu s  koncepciou ústavného zákona o  čs. federácii. 
V  oblasti priemyslu mali vzniknúť federálne orgány pre rezorty hutníctva, 
energetiky, baní, strojárstva, dopravy, pôšt a  telekomunikácii či vedeckový-
skumnej základne. Silnel tlak na vytváranie výrobno-hospodárskych jednotiek  
a ich generálnych riaditeľstiev. 

Príkladom vtedajšej ťažkej situácie bola rozpočtovú oblasť, o  ktorú sa 
viedli veľké hádky. Tu sa zrazili rôzne (štátoprávne) koncepcie, na čo upozor-
nil v  pléne SNR jej predseda O. Klokoč na konci decembra 1969.27 Znovu sa 

27 Popri oprávnenom vyzdvihnutí aktivít a  postojov SNR pri príprave nového štátoprávneho 
usporiadania vzťahov medzi slovenským a českým národom roku 1968, a pod., táto kritizovala 
svoj júnový Akčný program z  roku 1968, pôsobenie „pravice” vo vlastných radoch (Samuela 
Falťana, Jozefa Zraka, Irenu Ďurišovú, Antona Ťažkého, Viktora Pavlendu, Jána Uhra, Františka 
Barbírka, Roberta Hárenčára, Vojtecha Hatalu, Hvezdoňa Kočtúcha, Svätozára Štúra a  iných). 
SNR zbavila 6 poslancov mandátu a 29 poslancov sa pod politickým tlakom vzdalo. SNA, f. ÚV 
KSS/04, Predsedníctvo ÚV KSS 1958 –  1986, kr. 1246, zasadanie Predsedníctva ÚV KSS 6. 1. 
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hovorilo o  vzájomnom doplácaní, o  cenových deformáciách, o  oprávnenosti 
federálnych rozhodnutí. Predseda slovenskej vlády P. Colotka v pléne pripome-
nul, že rozpočet SSR nemožno prijať skôr, ako sa prijme federálny zákon o roz-
počte. Podobne sa vyjadril podpredseda vlády ČSSR K. Laco, lebo pri inom po-
stupe by bol federálny zákon len sumarizovaním národných rozpočtov a to už  
by išlo o konfederáciu.

V ovládnutí slovenskej a  českej spoločnosti „normalizátormi“ zohral svo-
ju úlohu sovietsky faktor, vrátane vplyvu na centralizáciu riadenia ekonomiku 
a podriadeniu sa RVHP. Obe skupiny vo vedení KSČ/KSS už obchádzali základ-
nú skutočnosť, že okupácia ČSSR armádami piatich spojeneckých krajín Var-
šavskej zmluvy sa stala tým najhorším odrazovým východiskom pre nasledu-
júci vnútropolitický vývoj. Sovietsky faktor pôsobil v oblasti zamerania štátu, 
hospodárstva a  kultúry deštruktívne. Moskve a  vedeniu KSČ, ktorá neprešla 
federalizáciou, vyhovovalo len jedno politické a hospodárske centrum. Pod ich 
tlakom sa menila štátoprávna koncepcia, kým niektorí politickí centristi (realis-
ti) ešte inklinovali k pôvodnému poslaniu česko-slovenskej federácie z októbra 
1968, resp. k federalizačným princípom, tzv. internacionalisti (konzervatívci) 
presadzovali politický centralizmus aj do riadenia štátu. Navyše sa úzko spojili 
so sovietskou mocou a v jej poňatí centralistickou federáciou. 

Strácali sa české a slovenské pohľady na fungovanie česko-slovenskej fe-
derácie, na zmysel národných štátností a  paradoxne aj efektívne (reformné) 
riešenie nerovnakého hospodárskeho postavenia českých krajín a  Slovenska. 
Už v tom čase sa robili kroky k vypusteniu pre reformných zámerov (aj cestou 
odstraňovania ich nositeľov), ktoré sa objavovali v materiáloch o stave a riešení 
problémov česko-slovenskej federácie, ako aj o ekonomickej reforme a o riadení 
hospodárstva.

Nebolo preto náhodné, že sa dokumenty o  česko-slovenskej federácii 
ďalej prepracúvali a  inak hodnotili, keď sa často do ich novej „výroby“ zapo-
jili iní funkcionári (za vyhodených), samozrejme schválení „zdravými jadra-
mi“ politických orgánov. Dokumenty ďalej obsahujú dôležitý moment tej 
doby – menil sa ich „jazyk“ či „slovník“. Strácala sa v nich po pojme „politic-
ká reforma“ aj „ekonomická reforma“ a vôbec „obrodný“ či „reformný“ proces. 
S  tým súvisí, pri narastajúcej autocenzúre, „jazyk“ personálneho hodnotenia 
predstaviteľov štátneho a  politického života, od chváľ (normalizátori medzi 
sebou) až k  paušálnemu (revizionisticko-oportunistickému) odsúdeniu od-
chádzajúcich reformistov. V materiáloch čoraz viac redne používanie „federa-
lizačných princípov“ a „národnej suverenity“ (svojprávnosti), naopak, hustnú  

1970. Tiež Výsledky činnosti Komisie Predsedníctva SNR na posúdenie pôsobenia SNR a  jej orgánov 
v rokoch 1968 – 1970. SNR, č. 310/1990. Bratislava: február 1990.

„integračné úlohy“ federálnej vlády alebo „úlohy národohospodárskeho plánu“ 
či „integrácia štátneho rozpočtu“.

Nespokojnosť so stavom federácie a  spoločensko-politickými pomermi 
otvorene prejavil Vojtech Hatala, dekan Právnickej fakulty Univerzity Komen-
ského a jeden z kľúčových spolutvorcov česko-slovenskej federácie a ústavné-
ho zákona o  súdoch a  prokuratúrach.28 Dňa 21. decembra 1969 napísal list 
predsedovi SNR O. Klokočovi, ktorý podobne ako predseda slovenskej vlády P. 
Colotka, zmäkčovali svoje postoje k pôvodnému poslaniu čs. federácie. Hatala 
sa vzdal funkcie predsedu Ústavno-právneho výboru FZ ČSSR a vzdával sa aj 
poslaneckých funkcií v SNR a FZ s odôvodnením, že „realizácia štátoprávneho 
usporiadania nadobúda postupne obsah, ktorý nie je celkom v súlade s mojou pred-
stavou o ňom, zanikol zmysel mojej ďalšej účasti v oboch najvyšších zastupiteľských 
zboroch“. Videl, kam sa nakláňa federácia a  ako prichádza nástup „renesancie 
byrokratického centralizmu“.29

V. Hatala, J. Zrak, V. Pavlenda, Š. Šebesta a ďalší zo slovenského a českého 
reformného spektra sa nedali zlomiť, neodvolali svoje kladné postoje k refor-
mám či negatívne k okupácii, následkom čoho boli odvolaní zo všetkých štát-
nych, politických a pedagogických funkcií. No predsa len vyvstáva otázka, kde 
u iných nastali hranice „pokánia“. Podľa stanovených kritérií, vrátane postoja 
k okupácii ČSSR, o ktorej sa takto nesmelo hovoriť, veď išlo o „internacionálnu 
pomoc“. Napokon O. Černík a Š. Sádovský odvolali aj to, čo nemuseli. Akoby ne-
normálnu situáciu vystihovalo, že sa objavil v lete 1969 a na jeho konci odmie-
tol termín „ revízie“ česko-slovenskej federácie. Výsledkom bolo, že obvinení 
z „revizionistických“ postupov sa nahradili inými, ktorí zrevidovali (zdeformo-
vali) česko-slovenskú federáciu. 

Prvý tajomník ÚV KSČ Gustáv Husák sa vyjadril pred predstaviteľom ma-
ďarských komunistov Jánosom Kádárom, že momentálne treba „posilniť in-
tegritu celého štátu, úlohu federálnej vlády, čo všetko súvisí s obnovou plánovitého 
riadenia”. No súčasne dodal, že: „Důležitým úkolem je upevnění orgánů státní moci 
a jejich očištění od pravicových elementů. Byla rekonstruována federální vláda, nově 
zformovány obě národní vlády. Proces očisty probíhá ve Federálním shromáždění 
a proběhl ve Slovenské národní radě a České národní radě. Tyto orgány vykonáva-
jí dnes politiku strany. Vyskytují-li se zde určité problémy, jsou to dnes především 

28 Dňa 17. 12. 1969 bol konečne po ťažkých diskusiách prijatý Ústavný zákon č. 155/1969 Zb, ktorým 
sa	mení	 a  dopĺňa	 ôsma	 hlava	 ústavy	 o  súdoch.	 In Sbírka zákonů Československá socialistická 
republika Česká socialistická republika Slovenská socialistická republika. Ročník 1969. Částka 
48, s. 511 – 513.

29 SNA, f. ÚV KSS/02, Plénum ÚV KSS 1945 –  1984, kr. 1888, ar. j. 102, List prof. V. Hatalu 
predsedovi SNR O. Klokočovi z 21. 12. 1969.
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problémy pracovního charakteru. Na základě zákonů začala reorganizace celé sítě 
národních výborů. S všeobecnými volbami počítáme až po sjezdu strany, ne však dři-
vě než koncem roku 1971. Zbývají nám tedy prakticky 2 roky. Někde jsme se ještě 
nestačili vypořádat s úkoly, pravicové tendence nejsou zcela překonány. i když pokrok 
je zde výrazný.“ 30 Kádár zdôraznil situáciu v  uplatňovaní politiky maďarskej 
strany a hlavnou oporou bol Vlastenecký front. Pokiaľ išlo o ekonomické otáz-
ky, k ekonomickej reforme sa prikročilo v Maďarsku po 2 a pol ročnej príprave. 
Zatiaľ prevládali pozitívne skúsenosti a ekonomickú situáciu možno považovať 
za stabilnú. Kádár odporúčal v oblasti kultúry a ideológie zvýšenie „hegemónie 
úlohy marxizmu-leninizmu“, ako aj väčší „socialistický obsah“ v literatúre a výtvar-
níctve. Do vývoja v KSČ nechcel zasahovať, i keď treba brať v úvahu skúsenosti 
z iných strán a podľa neho vývoj v ČSSR sa veľmi podobá vývoju v Maďarsku 
a Poľsku v roku 1956.31 

Federálna vláda vo svojom stanovisku z  9. januára 1970 skonštatovala, 
že: „Přijaté státoprávní řešení národnostní otázky sehrálo významnou úlohu v úsi-
lí KSČ o  politickou konsolidaci, neboť odstranilo jeden z  trvalých zdrojů vnitropo-
litického napětí a  stalo se naopak významným činitelem spojujícím oba národy.“32 
Vláda sa ďalej stotožnila s  kladným hodnotením federácie vládnou komisiou 
(ministrov), avšak „nebyly přijaty všechny zákony předpokládané k plnému uvedení 
ústavního zákona v život a že úspěšné řešení řady problémů bylo negativně ovlivně-
no v počátečním stádiu výstavby československé federace mimo jiné překonáváním 
vnitropolitických krizí a pravicově oportunistických tendencí a názorů na úlohu so-
cialistického státu...“.

Vláda odporúčala v  legislatívnej a  organizačnej oblasti: „1. upravit pojetí 
státního občanství tak, aby základním institutem, z  něhož je odvozeno občanství, 
České nebo Slovenské republiky, bylo československé státní občanství; touto úpravou 
ústavního zákona dát výraz významu československého státu jako společného státu 
obou národů a ostatních národností;33 2. vyjádřit novou formulací článku 4 ústavní-
ho zákona o československé federaci princip jednotné integrované ekonomiky ČSSR; 

30 A ÚSD AV ČR, f. Sb. KV ČSFR, sign. D III/138, Stenografický záznam zo stretnutia 17. 12. 
1969, s. 1 – 8.

31 Obaja predstavitelia si však dostatočne nerozanalyzovali, vo svojom striktnom komunistickom 
presvedčení, čo v skutočnosti znamenajú roky 1956 a 1968. Pozri napr. KOTYK, Václav. Základní 
momenty a faktory rozpadu sovětského bloku. In Mezinárodní vztahy, 1999, č. 4, s. 59 – 72.

32 NA ČR, f. ÚPV ČSSR/ČSFR –  běžná spisovna, rok 1969 (nespracovaný), kr. 190, sign. 366/2, 
č.  j.  493/70 –  12, Pro jednání stranických a  vládních orgánů. Zkušenosti, závěry a  návrhy 
z hodnocení fungování federativního státního uspořádání.

33 Zákon pozri GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Sv. III. 
1960 – 1989. Praha: Univerzita Karlova v nakl. Karolinum, 2007, s. 249 – 254.

3. dát ústavní podklad pro koordinační i běžnou rozhodovací působnost vlády ČSSR 
tím, že ústavní zákon se doplní o  zmocnění pro vládu zřídit jako svůj orgán před-
sednictvo vlády a  pověřit je úkoly; 4. plánovací orgán zřídit jako plánovací komisi 
složenou z členů federální vlády i vlád obou národních republik a účast odvětvových 
federálních orgánů při přípravě návrhu federálního národohospodářského plánu vy-
jádřit tak, že předkládají místo „podkladu“ návrhy za svá odvětví; 5. Počítat záro-
veň s  propracováním příslušného souboru zákonů s  legislativním řešením státního 
řízení vědy a techniky; 6. konstatovat, že federální orgány mohou mít v potřebném 
dohodnutém rozsahu podřízeny organizace vědecko-výzkumné základny.“34 Mate-
riál vládnej komisie sa mal stať podkladom pri čiastočných zmenách ústavného 
zákona č. 171/1968 Zb., o federálnych ministerstvách a federálnych výboroch, 
zákona o pôsobnosti federálnych ministerstiev, zákona o národohospodárskom 
plánovaní, zákona o Štátnej banke československej, devízového zákona a ďal-
ších právnych noriem. Vláda predpokladala, že návrhy zákonov, s pripomienka-
mi národných orgánov, by mohla spolu s Predsedníctvom ÚV KSČ prerokovať 
v priebehu apríla 1970. 

Predsedníctvo ÚV KSS a  vláda SSR, podobne ako federálna vláda, kon-
štatovali 13. januára 1970, že ročné skúsenosti potvrdili historickú a politic-
kú nevyhnutnosť prijatia federatívneho štátoprávneho usporiadania za základ 
spolužitia Čechov a Slovákov, ako aj správnosť základných princípov ústavného 
zákona o československej federácii. Napriek tomu, že sa „československá fede-
rácia tvorila a realizovala v zložitom politickom období, neumocňovala krízové 
javy v našej spoločnosti, ale naopak, napomáhala konsolidačnému procesu. Po jed-
noročnej skúsenosti vidieť trvalé tendencie narastajúcej spokojnosti občanov Česko-
slovenskej socialistickej republiky s novým štátoprávnym usporiadaním. Vytvorenie 
federácie je pozitívnym prvkom po januárovej politiky strany. Existujúce nedostatky 
v národnom hospodárstve nemožno pripisovať na vrub nového štátoprávneho uspo-
riadania. Tieto vznikli a  pretrvávajú v  dôsledku administratívno-byrokratických 
metód z pred januárového obdobia, ako aj v dôsledku vážnych deformácií v po januá-
rovom vývoji, keď výraznú a postupne rozhodujúcu úlohu zohrávali pravicovo-opor-
tunistické a  antisocialistické sily“.35 Slovenské orgány pripomienkovali oblasť 

34 ŽATKULIAK, Jozef (ed.). Realizácia a  normalizačná revízia česko-slovenskej federácie (september 
1968 – december 1970). Dokumenty..., s. 408.

35 Predseda slovenskej vlády Peter Colotka zdôrazňoval zosúladenie všetkých troch vládnych 
plánov, podpredseda vlády J. Hanus podporoval zriadenie plánovacej rady ako hospodárskeho 
orgánu všetkých troch vlád. Podpredseda vlády ČSSR K. Laco najmä pripomenul, aby ÚV KSČ 
jasne formuloval, že „federácia je trvalý a  pevný jav v  našom štátoprávnom usporiadaní“, zrejme 
v obave, čo sa vlastne, pre centralizačné snahy, môže s  federáciou udiať. SNA, f. ÚV SSR 1969 
– 1992, Zasadania vlády SSR 1969 – 1975, kr. 46, Spoločné zasadanie Predsedníctva ÚV KSS (prvý 
tajomník ÚV KSS Š. Sádovský a vlády SSR 13. 1. 1970, č. sp. 018/70 T, Záznam z diskusie.
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zahraničného obchodu, ktorý mal byť napojený na slovenské národné orgány 
a podobne sa malo obmedziť zasahovanie Ministerstva zahraničných vecí pri 
uzatváraní medzinárodných kultúrnych dohôd. Slovenské orgány neodporú-
čali za členov federálnej plánovacej komisie členov federálnych a  národných 
odvetvových orgánov. Štátny národohospodársky plán sa mal domyslieť s ďal-
ším postupom ekonomickej reformy (zrejme ešte vplyv V. Pavlendu, J. Zraka,  
J. Hanusa, J. Ferianca a ďalších pri vypracúvaní materiálov).

Česká vláda vo svojom stanovisku zo 6. januára išla ďalej ako slovenská. Sú-
hlasila s hodnotením čs. federácie vládnou komisiou z 27. novembra 1969, no 
upozornila, že netreba robiť generálne závery, lebo federácia predstavuje ešte 
„neusadený systém“. Kľúčové sa stalo jej vyjadrenie, že: „Přistoupit na „unita-
ristické“ či podobné náměty by znamenalo nutnost principiální revize nejen ústav-
ního zákona o  federaci, ale i  politické směrnice pro federaci (příslušné usnesení 
předsednictva ÚV KSČ z  roka 1968). To neznamená, že dlouhodobější zkušenosti 
nepřinesou nutnost i  zásadnějších korekcí. Zatím však argumenty k  tomu nejsou. 
Ze žádné analýzy nelze vyvodit, že např. hospodářské potíže mají kořeny ve fede-
rativním modelu.“36 Vláda namietala, na rozdiel od slovenskej, proti vytvára-
niu odvetvových federálnych orgánov pre hute, energetiku, palív a pod., čo by 
len komplikovalo ťažkopádne, až trojité riadenie. Pripomenula, aby sa fede-
rálne orgány orientovali na koncepčné veci, ktoré navyše stále neplnia svoje 
koordinačné a  iniciatívne funkcie. Vláda súhlasila s  integrujúcou úlohou KSČ 
a úlohou federálneho štátneho plánu a rozpočtu. V oblasti emisnej činnosti by 
existovala jedna banka, ďalej sa mala upraviť oblasť zahraničných hospodár-
skych vzťahov (riadených PZO – podniky zahraničného obchodu), udeľovanie 
oprávnení k  zahraničnému obchodu zo strany federálneho Ministerstva za-
hraničných vecí, ako aj v oblasť železničnej dopravy a otázky federálneho štát-
neho plánu by sa riešili v zákone o pláne a  rozpočte.37 Česká vláda, podobne 
ako slovenská, prekvapujúco pripomenula, aby sa v  nadchádzajúcom zasada-
ní ÚV KSČ k ekonomickým otázkam prihliadalo na ďalší postup ekonomickej 
reformy, čo možno prisúdiť vplyvu českých reformných ekonómov. Stanovis-
ká obidvoch národných vlád naznačili, že sa aj tu „lámal chlieb“ v charaktere 

36 NA ČR, f. Úřad vlády ČSR 1969 (nespracované), kr. 51, sign. 366/1, č.  sp. 14469/69. Materiál 
českej vlády posúdilo Byro ÚV KSČ pre riadenie straníckej práce v českých krajinách 14. 1. 1970. 
NA ČR, f. 02/7, ar. j. 19, sv. 39, zasadanie 14. 1. 1970, k bodu 1., č. j. 608/31. Byro odsúhlasilo aj 
materiál Zkušenosti, závěry a návrhy z hodnocení fungování federálního státního uspořádání,

37 Predsedníctvo ČNR súhlasilo s  hodnotením česko-slovenskej federácie a  zameralo sa niektoré 
otvorené ekonomické otázky, lebo „do popředí vystupuje nutnost vymezit funkce a úlohy federálních 
a  národních orgánů v  souladu s  řešením základních otázek způsobu řízení ekonomiky“. Archiv 
Poslaněcké sněmovny Parlamentu ČR, f. Česká národní rada I. volební období 1969 – 1971, inv. 
č. 37, kr. 17, 22. schůze předsednictva ČNR 28. 1. 1970, Zápis..., s. 5/4.

a jazyku pripravovaných materiálov a zákonov na prelome rokov 1969 a 1970. 
Zároveň sa ukázalo určité nezvládnutie zložitosti mechanizmu federatívneho  
usporiadania štátu.

Predsedníctvo ÚV KSČ, keď rokovalo 19. januára 1970 o  Skúsenostiach, 
záveroch a  návrhoch z  hodnotenia fungovania federálneho štátneho usporiadania, 
sa zameralo na spôsoby a formy úprav v česko-slovenskej federácii. Predseda 
českej vlády Josef Kempný poukázal na teoretickú a praktickú nepripravenosť 
„3 štátností“, na absenciu viacerých zákonov napr. o  rozpočte a pláne. Na to 
reagoval prvý tajomník ÚV KSČ Gustáv Husák, že zákony sa pripravia do ok-
tóbra 1970 a súhlasil so zrušením federálnych výborov a predseda federálnej 
vlády Oldřich Černík aj zo zrušením inštitúcie štátnych tajomníkov. Tajomník 
ÚV KSČ Alois Indra sa zjednodušene vyjadril, že to, čo je užitočné pre federáciu, 
bude vraj aj pre národné orgány. Treba urýchlene riešiť otázky dopravy a spo-
jov, keď odmietal možnosť vytvorenia dvoch národných podnikov. Z vystúpení 
predsedov slovenskej a  federálnej vlády Petra Colotku a  Lubomíra Štrougala 
vyplynulo, že stále existuje závažný problém rozdelenia kompetencií medzi 
federáciou a  republikami. Prizvaný podpredseda federálnej vlády Karol Laco 
zdôraznil	hĺbku	problému,	ktorý	sa	prejavil	aj	v príprave	viacerých	materiálov	
a stanovísk viacerých oddelení ÚV KSČ ku Skúsenostiam zo 16. januára 1970. 
Oddelenia odporúčali schváliť opatrenia vlády v  predmetnom materiály, no 
tento považovali za nedopracovaný. Ďalej Predsedníctvu ÚV KSČ, aby uložilo 
predsedovi federálnej vlády do konca septembra 1970 predložiť návrh správy 
pre plénum ÚV KSČ so zameraním na hospodárske otázky.38 

Latentný problém vymedzenia spoločných kompetencií federácie a repub-
lík spôsoboval vážne problémy za celej existencie federatívneho Česko-Sloven-
ska. Gordický uzol jeho fungovania sa už vtedy ukázal bez príkras a  celkovo 
kladné hodnotenie federácie na prelome rokov 1969 a  1970, napriek pouká-
zaniu na niektoré otvorené otázky, nestačilo a  skôr zakrývalo vážne problé-
my vo vzťahoch medzi federálnymi a  republikovými orgánmi a  vymedzením  
ich spoločných kompetencií.

Na januárovom zasadaní ÚV KSČ a  následne na februárovom zasadaní 
ÚV KSS v roku 1970, pričom väčšinu kádrových zmien odôvodňoval prvý ta-
jomník ÚV KSČ G. Husák s tým, že treba zmeny robiť citlivo a uvážene, a nie 
spôsobom „škatule, hýbejte se“, boli zbavení funkcií predseda federálnej vlá-
dy O. Černík (nastúpil L. Štrougal), prvý tajomník ÚV KSS Š. Sádovský (na-
stúpil J. Lenárt), z vedenia KSS, SNR a slovenskej vlády museli odísť stúpen-
ci reforiem J. Zrak (ani jeden hlas proti!), V. Pavlenda (ani jeden hlas proti!), 

38 NA ČR, f. 02/1, Predsedníctvo ÚV KSČ 1966 – 1971, sv. 116, ar. j. 188, zasadanie 19. 1. 1970 
k bodu 2, č. sp. 6790/31. Tiež RYCHLÍK, Jan. Česi a Slováci ve 20. století..., s. 284 – 286.
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H. Kočtúch, Š. Šebesta a  iní. Nehovorím aj o  rozsiahlych zmenách v  pred-
sedníctve ÚV KSČ a  samotnom ÚV opačným smerom (inštalácia A. Indru, 
D. Hanesa, J. Fojtíka a  iných), ďalej vo federálnej vláde a  v  ďalších štátnych  
a politických orgánoch.39 

Mnohým postihnutým nepomohli ani intervencie. Viliam Plevza, jeden 
z funkcionárov KSS a roku 1968 tajomník vládnej komisie pre prípravu ústav-
ného zákona o čs. federácii Gustáva Husáka napísal mu list 23. januára 1970. 
V ňom ho upozornil na paušálne odsúdenie historiografie za posledné dva roky 
a že viacerí historici a funkcionári KSS, ktorí práve jeho podporovali (Ivan La-
luha, Bohuslav Graca, Milan Strhan a ďalší), boli na základe nepodložených ob-
vinení vystavení tlaku, aby zložili funkcie a odišli zo zamestnania. Plevza tiež 
spomenul Husákovi, že na Slovensku nemá až takú podporu, akú predpokladá 
a uviedol, že proti „všetkým Tvojim ľuďom na Slovensku“ ostro útočí práve ním 
podporovaný minister zahraničných vecí Bohuslav Chňoupek v spojení s ďal-
ším konzervatívcom Vasilom Biľakom.40

Pôvodné poslanie česko-slovenskej federácie strácalo pod vplyvom via-
cerých faktorov na účinnosti a začalo sa podriaďovať formujúcemu sa postto-
talitnému systému. Napokon Karol Laco napísal G. Husákovi 21. januára list, 
v ktorom, i keď na niektorých miestach rozporne, zhrnul závery z materiálu 
vládnej komisie z 27. novembra 1969. Konštatoval, že po zhodnotení „ročných 
skúseností vyplýva záver, že na princípoch nie je treba nič meniť, že naopak treba 
pristúpiť bez ďalšieho váhania k tomu, aby sa prijali potrebné zákony, ktoré predpo-
kladal ústavný zákon a aby boli prijaté dielčie korektúry, ktoré smerujú k lepšiemu 
a plnšiemu fungovaniu federatívneho usporiadania“, avšak samotná federácia „ako 
celok i  jej štátoprávne časti neuplatnili a nerealizovali všetko, čo mohli a mali; išlo 
o subjektívne i objektívne príčiny: „zábeh“ federácie v ťažkej politickej a ekonomickej 
situácii, organizačné a kádrové budovanie federálnych a národných orgánov, chýbali 
a  chýbajú legislatívne predpoklady...“, atď. Upozornil, že „byrokraticko-centralis-
tický prístup k veci a metódy práce sú v stave podstatným spôsobom ovplyvniť chod 
federatívneho usporiadania a  mechanizmu, urobiť prázdnymi federálne inštitúcie 
a politicky zdiskreditovať samú ideu federácie“. To sa týkalo predovšetkým ekono-
mických ustanovení ústavného zákona o československej federácii, v ktorých sa 
prejavili niektoré nesprávne názory a vplyvy trhového hospodárstva. Navrho-
val tieto všeobecné princípy riešenia, ktoré sa stali obrazom vtedajších snažení 
i rozporov: 

39 A ÚSD AV ČR, f. Sb. KV ČSFR, sign. D IV/35, kr. 29, tiež SNA, f. ÚV KSS/02, Plénum ÚV KSS 1945 
– 1984, kr. 1888, ar. j. 102.

40 A ÚSD AV ČR, f. Sb. KV ČSFR, kr. 20, sign. D III/86, list z 23. 1. 1970.

„a) upevnenie socialistického štátu, všetkých jeho orgánov – federálnych a re-
publikových. Ich súladné pôsobenie až vo svojom komplexe vytvára jednotný celok, 
ktorý v praxi realizuje jednotu pôsobenia socialistického štátu a plnenia všetkých jeho 
funkcií pri dôslednom uplatňovaní vedúcej úlohy strany;

b) racionálna deľba funkcií medzi federáciou a národnými republikami;
c) zabezpečenie kvalitného rozhodovacieho procesu, v  ktorom sa rozhodnutia 

pripravujú načas, na základe znalostí stanovísk federálnych a republikových zložiek 
štátneho mechanizmu a pri zabezpečení súladného pôsobenia všetkých štátnych or-
gánov založeného na presnej deľbe kompetencií a zodpovednosti;

d) posilnenie úlohy federálneho centra, ktoré sa zakladá na jeho úlohe vytvárať 
záväzné koncepcie, vytvárať podmienky na realizáciu prijatých koncepcií a  záruky 
proti oneskorovaniu pri prijímaní záverov a ich realizácii; 

e) vytváranie účelného systému pri predchádzaní a riešení konfliktných situácií 
pri tvorbe štátnych rozhodnutí a ich realizácii;

f) vytvorenie systému hybnosti (za pochopiteľného zohľadnenia požiadavky 
komplexného posúdenia) vo všetkých štádiách vzniku štátnych aktov;

g) zabezpečenie plného uplatnenia tzv. „spätných väzieb“, t.j. ako plynulého 
toku informácií, tak aj kontroly a  možnosti priamych zásahov tam, kde dochádza 
k porušovaniu zákonnosti a štátnej disciplíny, alebo k neplneniu záväzných rozhod-
nutí kompetenčných orgánov;

h) federatívne usporiadanie predstavuje živý organizmus konkrétneho štátopráv-
neho usporiadania; rozdelenie kompetencie medzi federáciu a jej štátoprávne časti nie 
je raz pre vždy dané, možno ho upravovať; pravda, federatívne usporiadanie nezna-
mená bezbrehosť ani na jednu ani na druhú stranu (unitarizmus – konfederácia).“41  
Lacove návrhy riešení sa hneď prejavili v ďalších vystúpeniach.

Podpredseda vlády ČSSR a tajomník ÚV KSČ Václav Hůla sa na zasadaní 
ÚV KSČ 28. – 30. januára 1970,42 zdôrazňujúc význam zasadaní z apríla a sep-
tembra 1969, sa zameral na obnovu socialistických princípov riadenia v hos-
podárstve, pričom základným princípom riadenia je spoločenské vlastníctvo 
socialistických výrobných prostriedkov. Oslabovanie tejto vlastníckej formy „je 
v rozpore s objektívnymi záujmami pracujúcich“. V jeho prejave bolo cítiť závery 
materiálu podpredsedov a ministrov vlád z 27. novembra 1969. Predniesol kri-
tiku „omylov a chýb“ z rokov 1968 a 1969 (narážka aj na ekonomickú reformu). 
Podľa Hůlu si obnova plánovitého riadenia hospodárstva vyžadovala upevne-
nie jeho organizácie zhora až nadol, vrátane vnútropodnikového riadenia, ďa-
lej upevnenie socialistického štátu na federatívnych základoch, prehodnotenie 

41 A ÚSD AV ČR, f. Sb. KV ČSFR, sign. D III/85.

42 Zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa dne 28. – 30. ledna 1970. In 
A ÚSD AV ČR, f. Sb. KV ČSFR, sign. D IV/35, kr. 29, s. 44 – 46.
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peňažných kategórií a konsolidáciu novo vytvorených federálnych a národných 
orgánov. Treba posilniť integrujúcu funkciu federálneho plánu a  federálne-
ho rozpočtu, k čomu malo prispieť zriadenie Štátnej plánovacej komisie a ur-
čujúci podiel straníckych organizácii v  presadzovaní politicko-hospodárskej  
línie strany.

Federálna vláda sa postavila do rozhodujúceho postavenia v  štruktúre 
výkonných orgánov federácie a republík v rámci svojej „integračnej“ (rozumej 
centralizačnej) úlohy, ktorú forsírovalo vedenie KSČ. Za prispenia G. Husáka, 
L. Štrougala a ďalších sa zrušili sa (národno-paritné) inštitúcie štátnych tajom-
níkov vo federálnych ministerstvách, ako aj federálne výbory. Samotný mecha-
nizmus štátu, absorbujúci silnejúce prvky centralizovaného riadenia, sa správal 
viac-menej protichodne voči federatívnemu modelu, meniac pritom vzájom-
né vzťahy a postavenie federálnych a národných výkonných a zákonodarných 
orgánov. Zotrvačnosť mechanizmu jednotného štátu pri pretváraní  na štát 
federatívny stále pôsobila a  neprekonala sa aj pre nedostatočné vymedzenie 
spoločných kompetencií federácie a republík. To sa stalo jedným z hlavných prob-
lémov fungovania federácie vôbec, ktorá sa už na prelome rokov 1969 – 1970  
ocitla na rázcestí. 

V  decembri 1970 sa novelizovali sa ústavné zákony 143/1968 Zb. 
a 171/1968 Zb. a už sa vychádzalo zo znenia ústavného zákona číslo 125/1970 
Zb., a  zo zákona číslo 133/1970 Zb. o  pôsobnosti federálnych ministerstiev. 
Tento tzv. kompetenčný zákon menil kompetenčné vzťahy medzi federáciou 
a národnými republikami, predovšetkým medzi ich hospodárskymi a plánova-
cími ministerstvami. Vznikli federálne ministerstvá ťažkého strojárstva, hut-
níctva a pod., ako aj výrobno-hospodárske jednotky, ktorých riadenie väčšinou 
riadili ministerstvá ČSR. Federálny rozpočet bol určujúci pre rozpočty republík. 
Podobne sa nadradilo postavenie federálnych plánov. Postupná centralizácia 
riadenia štátu sa tak v podstate diala na úkor národných štátností či svojpráv-
nosti (samosprávy) národných republík, o ktorej ešte v  lete 1968 vykladal G. 
Husák ako o súčasti slovenskej politiky. 

Dosť diskutabilné zjednotenie legislatívy v legislatívnych pravidlách, ako 
aj vymedzenie či spresnenie kompetencií federácie a republík v štatútoch or-
gánov (ministerstiev) v konečnom dôsledku ešte viac obmedzili kompetencie 
národných orgánov. Demontáž federalizačných princípov či revízia pôvodné-
ho poslania, fungovania česko-slovenskej federácie vo vzájomnom  postavení 
výkonných orgánov federácie a republík podľa ústavného zákona č. 143/1968 
Zb. z  októbra 1968 normalizačnou mocou sa uskutočnila v  rokoch 1970 
–  1973 a  pokračoval v  tom návrh tzv. trojjedinej ústavy z  druhej polovice  

80. rokov.43 Svojím centralistickým poňatím a konzerváciou politického systé-
mu, napriek určitým posunom, vyvolávala spoločenské napätie najmä v radoch 
inteligencie a stala sa jeden z prvých krokov formujúcich sa demokratických síl 
na jej zrušenie po Novembri ´89.44 

43 ŽATKULIAK, Jozef. Spory o novú ústavu česko-slovenskej federácie v druhej polovici 80. rokov 
20. storočia. In Historický časopis, roč. 56, 2008, č. 1, s. 161 – 190. 

44 BEŇA, Jozef. Od trojjedinej Ústavy ČSSR, ČSR a  SSR k  čistej Ústave Slovenskej republiky. In 
JAŠEK, Peter (ed.). 20. výročie Nežnej revolúcie: Zborník z vedeckej konferencie Bratislava 11. – 12. 
november 2009. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010,  s.  218 –  238; BEŇA, Jozef. Ústavné 
projekty v  rokoch 1989 –  1992. In Desiate výročie ústavy Slovenskej republiky a  vstup Slovenskej 
republiky do Európskej únie: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Banská Bystrica 3. – 4. 
septembra 2002. Ed. Jozef Beňa. Banská Bystrica: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 
2003, s. 48 – 63. 
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ČSR a ustanovenie demokratického Slovenska. In Pamäť národa, 2008,  
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zborníkoch, monografiách
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v letech 1918 – 1939. Praha: Linde, 2009, s. 340 – 346.
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•	 BEŇA, Jozef. Odsun a vyhostenie štátnych občanov Maďarska 
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•	 BEŇA, Jozef. K otázke kolektívnej viny. In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae 
Universitatis Matthiae Beli Neosolii, 2000, roč. 4, s. 21 – 30. 

•	 BEŇA, Jozef. Dvadsiate storočie a prelom v koncepcii ľudských práv.  
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práva. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 22/2003. 
Bratislava: Univerzita Komenského, 2003, s. 9 – 15.

•	 BEŇA, Jozef. Maďarský štát a štátne občianstvo Maďarov na Slovensku 
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Československom a Maďarskom. Prešov: UNIVERSUM-EU, 2010, s. 133 – 146.
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•	 BEŇA, Jozef. Štátoprávne aspekty vzťahu Čechov a Slovákov v rokoch 1944 
– 1948. In Sborník Vojenské akademie v Brně věnovaný mezinárodní konferenci 
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In Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989. Praha: Karolinum, 
2004, s. 834 – 845.
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medzinárodná konferencia. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 
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konferencie. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2007, s. 60 – 81.
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•	 BEŇA, Jozef. Benešove dekréty a medzinárodná a vnútroprávna trestná 
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•	  BEŇA, Jozef. Od trojjedinej Ústavy ČSSR, ČSR a SSR k čistej Ústave 
Slovenskej republiky. In 20. výročie Nežnej revolúcie. Bratislava: Ústav pamäti 
národa, 2010, s. 218 – 238.

•	 BEŇA, Jozef. Medzinárodnoprávne a ústavnoprávne metamorfózy štátnosti 
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metamorphosis of statehood of Czechs and Slovaks in the context of 
Europe. In Historické právne systémy a integrácia Európy. Bratislava: 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011, s. 305 – 314.

Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané  
v domácich vydavateľstvách
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vzdelávanie SZM. Bratislava: Smena 1980, s. 33 – 55.

Skriptá a učebné texty

•	 BEŇA, Jozef – FISCHER, Jozef – GEJDOŠ, Milan. Dokumenty k moderným 
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v 20. storočí. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1998, 446 s.
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•	 BEŇA, Jozef. Kedy sa naplní poslanie SNP?: (Povstanie: spor o štát). In Nové 

slovo, 1991, roč. 33, č. 38, s. 4 – 5.
•	 BEŇA, Jozef. Čo znamená, keď sa povie zvrchovanosť. In Nové slovo, 1991, 

roč. 33, č. 2, Príloha: Slovo SDĽ, č. 6, s. 3.
•	 BEŇA, Jozef. Je SDĽ slovenská?: pripomienky k postupu pri tvorbe ústav.  

In Nové slovo, 1991, roč. 33, č. 38, Príloha: Slovo SDĽ, č. 3, s. 2.
•	 BEŇA, Jozef. Vzíde vzkriesenie z konštitučnej krížovej cesty alebo tretie je 
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a zvrchovanosti. In Nové slovo, 1991, roč. 33, č. 28, s. 4 – 5.
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