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HISTORIE NAHISTORIE NAŠÍŠÍ
ÚÚSTAVNOSTISTAVNOSTI



1. PROZATIMN1. PROZATIMNÍÍ ÚÚSTAVA STAVA --
19181918

ppřřijata 13. listopadu 1918 (vznik  ijata 13. listopadu 1918 (vznik  ČČSR 28. SR 28. 
řřííjna 1918jna 1918
prvnprvníí úústava stava ČČeskoslovenskaeskoslovenska
upravovala jen nejnutnupravovala jen nejnutněějjšíší zzáásadysady
jediný pjediný přříípad, kdy byla vlpad, kdy byla vlááda volena da volena 
parlamentem (Revoluparlamentem (Revoluččnníím nm náárodnrodníím m 
shromshromáážždděěnníím)m)



2. 2. ÚÚSTAVNSTAVNÍÍ LISTINA LISTINA 
ČČESKOSLOVENSKESKOSLOVENSKÉÉ REPUBLIKY REPUBLIKY 

-- 19201920
ppřřijata  roku 1920ijata  roku 1920
formformáálnlněě platnplatnáá aažž do 9. kvdo 9. kvěětna 1948tna 1948
ččeskoslovenský steskoslovenský stáát je definovt je definováán jako n jako 
demokratický parlamentndemokratický parlamentníí ststáát v t v ččeleele
s prezidentems prezidentem
nnáárod rod ččeskoslovenskýeskoslovenský
jednotný stjednotný stáátt
ststáátntníí moc rozdmoc rozděělena na moc zlena na moc záákonodkonodáárnou, rnou, 
soudcovskou, výkonnou a vlsoudcovskou, výkonnou a vláádndníí



ÚÚSTAVNSTAVNÍÍ VÝVOJ V LETECH VÝVOJ V LETECH 
1938 1938 -- 19451945

Mnichovskou dohodou (29. zMnichovskou dohodou (29. záářříí 1938) byla 1938) byla 
zruzruššena ena úústavnost stavnost ČČeskoslovenskaeskoslovenska
DruhDruháá republika (1. republika (1. řřííjen 1938 jen 1938 –– 14. 14. 
bbřřezen 1939)ezen 1939)
ProtektorProtektoráát t ČČechy a Morava (15. bechy a Morava (15. břřezen ezen 
1939 1939 –– 9. kv9. kvěěten 1945)ten 1945)



3. 3. ÚÚSTAVA 9. KVSTAVA 9. KVĚĚTNA TNA --
19481948

ČČeskoslovensko definoveskoslovensko definovááno jako lidovno jako lidověědemokratickdemokratickáá
republikarepublika
formformáálnlněě si zachovala nsi zachovala něěkterkteréé demokratickdemokratickéé rysy (drysy (děělba lba 
ststáátntníí moci, obmoci, obččanskanskáá prprááva, nezva, nezáávislvisléé soudy)soudy)
faktickou moc mfaktickou moc měěla komunistickla komunistickáá stranastrana
jednotný stjednotný stáát dvou rovnoprt dvou rovnopráávných nvných náárodrodůů, , ČČechechůů a a 
SlovSlováákkůů
znznáárodnrodněěnníí nerostnnerostnéého bohatstvho bohatstvíí, pr, průůmyslu, velkoobchodu myslu, velkoobchodu 
a pena peněžěžnictvnictvíí, form, formáálnlněě zachovzachovááno stno střřednedníí a drobna drobnéé
podnikpodnikáánníí, nedotknutelnost osobn, nedotknutelnost osobníího majetkuho majetku
znznáárodnrodněěnníí
jednotný hospodjednotný hospodáářřský plský pláánn
Edvard BeneEdvard Benešš odmodmíítl podepsat, podepsal jen Gottwald jako tl podepsat, podepsal jen Gottwald jako 
premipremiéérr



4. 4. ÚÚSTAVA STAVA ČČESKOSLOVENSKESKOSLOVENSKÉÉ
SOCIALISTICKSOCIALISTICKÉÉ REPUBLIKY REPUBLIKY --

19601960
platnplatnáá aažž do roku 1993 (asi 20krdo roku 1993 (asi 20kráát novelizovt novelizováána)na)
nnáázev republiky zmzev republiky změěnněěn na socialistickou n na socialistickou 
republikurepubliku
zakotvena vedouczakotvena vedoucíí úúloha KSloha KSČČ
v v úúvodnvodníím prohlm prohlášášeneníí uvedeno, uvedeno, žže socialismus e socialismus 
v nav našíší vlasti zvvlasti zvííttěězil, czil, cíílem vývoje spolelem vývoje společčnosti je nosti je 
ppřřechod ke komunismuechod ke komunismu
upevnupevněěn stn stáátntníí centralismuscentralismus



ÚÚSTAVNSTAVNÍÍ ZZÁÁKON O KON O 
ČČESKOSLOVENSKESKOSLOVENSKÉÉ FEDERACI FEDERACI --

19681968

jednotnjednotnáá ČČSSR pSSR přřememěěnněěna na federacina na federaci
1. ledna1969 vznik1. ledna1969 vznikáá ČČeskeskáá socialisticksocialistickáá
republika a Slovenskrepublika a Slovenskáá socialisticksocialistickáá
republika, kterrepublika, kteréé jsou soujsou souččááststíí federacefederace
dva rovnoprdva rovnopráávnvnéé bratrskbratrskéé nnáárody, rody, ČČeešši a i a 
SlovSlováácici
obobččanstvanstvíí federfederáálnlníí a republikova republikovéé



ZMZMĚĚNY V NY V ÚÚSTAVSTAVĚĚ PO ROCE PO ROCE 
19891989

zruzruššena vedoucena vedoucíí úúloha komunistickloha komunistickéé stranystrany
zmzměěnněěn hospodn hospodáářřský systský systéémm
od roku 1991 je souod roku 1991 je souččááststíí nanaššeho eho úústavnstavníího ho 
popořřáádku Listina zdku Listina záákladnkladníích prch prááv a svobodv a svobod



5. 5. ÚÚSTAVA STAVA ČČESKESKÉÉ REPUBLIKY REPUBLIKY 
-- 19931993

zzáákon kon čč.1/1993 Sb..1/1993 Sb.
úúččinnosti nabyla 1. ledna 1993 (vznik innosti nabyla 1. ledna 1993 (vznik ČČR)R)
SloSložženeníí: preambule: preambule

113 113 ččlláánknkůů rozdrozděělených do 8 hlav:lených do 8 hlav:
I.I. ZZáákladnkladníí ustanovenustanoveníí
II.II. Moc zMoc záákonodkonodáárnrnáá
III.III. Moc výkonnMoc výkonnáá
IV.IV. Moc soudnMoc soudníí
V.V. NejvyNejvyššíšší kontrolnkontrolníí úúřřadad
VI.VI. ČČeskeskáá nnáárodnrodníí bankabanka
VII.VII. ÚÚzemnzemníí samosprsamospráávava
VIII.VIII.PPřřechodnechodnáá a za záávvěěrereččnnáá ustanovenustanoveníí



ÚÚstava stava ČČR byla nR byla něěkolikrkolikráát novelizovt novelizováána:na:
poslednposledníí zmzměěna na –– zzáákon kon čč. 71/2012 Sb.. 71/2012 Sb.--
ZZáákon o pkon o přříímméé volbvolběě prezidenta prezidenta 
ČČeskeskéé republikyrepubliky –– prezidenta republiky prezidenta republiky 
volvolíí ppřříímo obmo obččananéé ČČR vR věěttššinovým volebninovým volebníím m 
systsystéémemmem
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