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1. ÚVOD 
 

Volební právo je jedna ze základních hodnot demokratického státu. Spravedlivé 

volení v České či Československé republice prošlo od svého prvního výskytu 

v historii českých zemí masivním vývojem, což souviselo i s formováním 

demokracie a ustupování absolutismu v celé Evropě, vzhledem k tomu, že 

svobodné volby je jedním z jejích hlavních pilířů.  

Volební právo dává pravomoc řadovému občanovi podílet se na řízení státu 

a to tím, že přispěje svým hlasem při formování orgánů státních či samosprávných 

nebo při obsazování veřejných funkcí. Každý občan, který splňuje podmínky pro 

vykonávání aktivního volebního práva, tedy, že může volit, tak projevuje svůj 

názor. Má možnost si zvolit zástupce, s jehož názory nejvíce souhlasí nebo koho by 

chtěl, aby díky jeho hlasu měl možnost prosazovat své názory, co se státu a práva 

týče. 

V historii ale tato pravomoc občana vždy samozřejmostí nebyla. Když se 

podíváme daleko do historie, tak tam, zjednodušeně řečeno, ani nenajdeme orgány, 

do kterých by mohlo být voleno. Postupem let, spolu s vývojem státních zřízení, se 

začala možnost volby objevovat. Kdybychom měli vzít počátek volebního práva na 

českém území, tak se rozhodně nedá mluvit o volebním právu, jaké ho známe dnes. 

Volení zde probíhalo na základě cenzu usedlosti a cenzu majetkového. Uplatňování 

těchto cenzů velmi omezovalo počet lidí, kteří na jejich základě byli oprávněni 

volit. Majetkový cenzus se snižoval a tím se zvětšoval okruh oprávněných volit. 

Po vzniku prvního samostatného Československého státu museli hlavní 

čeští představitelé nejen vydat nespočetné množství nových zákonů, bez kterých 

nemůže existovat demokratický stát, ale i přepracovat správní pojetí země. Musely 

být vydány nové volební řády, ustavit hranice jednotlivých aktivních i pasivních 

volebních práv. 

Volební právo žen v českých zemích za dob monarchie vůbec neexistovalo. 

Ty se ale snažily bojovat o svá práva a přiznání stejných oprávnění jako měli v té 

době muži již od druhé poloviny 19. století. Volit mohly od roku 1919, kdy jim 

bylo volební právo přiznáno Řádem volebním v obcích Republiky československé. 

Jak už ale z názvu tohoto zákona vyplývá volební právo se vztahovalo pouze na 

volby do obcí. Celková rovnoprávnost mezi pohlavími ve volení ale přišla až o 1 

rok déle, tedy v únoru 1920, kdy vyšla v platnost 1. československá ústava a spolu 

s tou československé ženy získaly stejná oprávnění jako muži. 
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V mé práci se zaměřím na historii voleb na českém území před první 

Československou republikou, jaké zákony a jakým způsobem upravovaly volby, 

jaké byly druhy voleb a jakým způsobem se volilo. Dále si dávám za cíl popsat, 

k čemu sloužily volební soudy, co spadalo do jejich kompetencí a na závěr popíšu 

vývoj volebního práva žen. 
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1.  VÝVOJ VOLEB NA ČESKÉM ÚZEMÍ 
 
O počátku volebního práva v českých zemích můžeme mluvit v souvislosti 

s revolučním rokem 1848, který v celé Evropě znamenal řadu změn ve státním 

uspořádání. V souvislosti s revolucí v Habsburské monarchii se zde začali 

objevovat názory, že řádný občan by se měl účastnit na politickém dění tak, že si 

zvolí svého zástupce, který za něj bude hlasovat v souladu s jeho politickými 

názory. Revoluční rok předznamenal oslabování absolutistických poměrů a větší 

účast lidu na politickém rozhodování. 

 

2.1. Poměry před rokem 1848 

V českých zemích zavládl absolutismus po porážce v Bitvě na Bílé hoře 

roku 1620. České země tak přestali být samostatným státem, ale na dlouhou dobu 

se stali součástí habsburské monarchie. Po konci třicetileté války převládala 

v českých zemích vyčerpanost, a ještě se utužuje se absolutismus Habsburků. 

Český národ je až do svého národně osvobozeneckého hnutí upozaďován. 

V průběhu Národního obrození dochází k bádání a znovu objevování českého 

jazyka, zkoumají se české dějiny, literatura a umění.  Český lid se snaží 

hospodářsky vyrovnat zbytku habsburské monarchie, ideou Čechů je, aby se 

v rámci Habsburské monarchie stali samostatní, a tak vytvořili politický program a 

prosazovali teorii austroslavismu Františka Palackého. Národní obrození vrcholí 

právě při revoluci roku 1848. 

 

2.2. Revoluce v roce 1848 
„Ve čtyřicátých letech se v mnoha zemích Evropy ukazovalo, že dosavadní 

způsoby vlády jsou již neúnosné, protože neumožňují podíl širokých občanských 

vrstev společnosti na politické moci.“1 Hlavními požadavky českých občanů 

Habsburské monarchie je zrušení absolutismu, zrušení poddanství a boj o 

samostatnost. Národní obrozenci prosazují zmíněnou teorii austroslavismu, tedy, 

že chtějí zůstat součástí habsburské monarchie, ale chtějí být v rovnocenném 

postavení jako jiné národy, tedy stát se součástí federace s ostatními národy. 

 

 

 
1 MAREK, Jaroslav. České a československé dějiny. Praha: Fortuna, 1991. ISBN 80-85298-29-5. 
Str. 17 
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2.2.1. Počátky revoluce 

Dne 11. března 1848 se uskutečnil sněm obyvatel města Prahy ve 

Svatováclavských lázních. Na tomto sněmu byla politicky činnými českými občany 

sepsána petice, jejíž hlavní požadavky byly následující: „Šlo o obecné občanské 

požadavky – shromažďovací a petiční právo (tj. právo veřejně prosazovat politické 

požadavky), o svobodu tisku, zřízení obecních zastupitelstev volbou z občanů, 

zřízení nezávislých porotních soudů, zrušení roboty a dalších forem poddanství a 

zavedení úplné svobody náboženského vyznání.“2 Mezi nejvýznamnější požadavky 

patřilo vytvoření společného sněmu pro země Koruny české a zastoupení českých 

občanů na zemském sněmu. Na Svatováclavském sněmu byl zvolen petiční výbor, 

který čítal 26 osob a byl nazýván Svatováclavským výborem, později Národním 

shromážděním. 

Třicátého března 1848 se v Brně sešel moravský zemský sněm. Tento sněm 

přijal volební řád a následně se sešel v novém složení na konci května. Díky nově 

přijatému volebnímu řádu se sešel i shromáždil obohacen o zástupce měšťanstva a 

zároveň i venkova.  

Morava se již v dubnu distancovala od českého politického programu a 

v Moravské petici císaři prohlásila, že je na Čechách zcela nezávislá. Moravský 

sněm si dal za cíl vytvořit vlastní ústavu a zrovnoprávnit německou i českou 

národnost, i když ta německá měla stále nést vedoucí postavení.3 To bylo dáno i 

početným zastoupením německých poslanců na moravském zemském sněmu. 

Habsburská monarchie chtěla původně uspokojit pouze méně důležité 

požadavky, a naopak petičním bodům týkajících se státoprávního uspořádání 

vyhovět nehodlala. V reakci na to čeští revolucionáři vytvořili petici novou. V té 

mimo jiné požadovali zřízení zvláštního ministerstva, obdobně jako tomu bylo 

v Uhrách. Na druhou pražskou petici zareagoval císař Ferdinand V. Dobrotivý 

kabinetním listem, kde panovník přislíbil jazykovou rovnoprávnost a svolání 

zemského sněmu. V tomto dokumentu, mimo jiné, císař ustanovil zásady voleb do 

českého zemského sněmu.  

 „Dubnová reakce císaře na druhou petici byla o poznání vstřícnější a 

stanovovala, že na českém zemském sněmu se budou podílet ti, kteří byli dosud 

zastoupeni – šlechta a duchovenstvo, dále pak zástupci Prahy, alespoň po jednom 

 
2 MAREK, Jaroslav. České a československé dějiny. Praha: Fortuna, 1991. ISBN 80-85298-29-5. 
Str. 17 
3 MAREK, Jaroslav. České a československé dějiny. Praha: Fortuna, 1991. ISBN 80-85298-29-5. 
Str. 18 
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zástupci mělo mít každé královské město, ostatní města s více než 4000 obyvateli 

měla mít jednoho zástupce. Pražskou univerzitu měl zastupovat rektor společně s 

jedním poslancem za každou fakultu a techniku. Na venkově měli být voleni dva 

poslanci v každém vikariátním okrese. Aktivní volební právo mělo náležet 

každému měšťanu nebo obyvateli venkova platícímu daně, který dosáhl věku 

dvaceti pěti let. U pasivního volebního práva byl stanoven věk třicet let.“4 
  

2.2.2. Dubnová „Pillersdorfova“ ústava 
V dubnu 1848 byla vydána tzv. dubnová ústava. Tato ústava byla vydána 

pouze císařem, bez souhlasu zemského sněmu, mluvíme tedy o tzv. „oktrojované“ 

ústavě. Měla sedm částí a netýkala se Uher, Lombardsko-Benátska a Chorvatska. 

Dubnová ústava, jinak také zvaná „Pillersdorfova“ měla centralistickou povahu. 

“Zákonodárství v zásadních věcech, včetně úpravy postavení provincií, svěřovala 

říšským orgánům. Provinciální sněmy měly řešit jen záležitosti regionálního 

významu, pokud je ovšem již neupravovaly akty ústředních orgánů.“5 Říšskými 

orgány se rozumí říšský sněm, který tvořil senát a poslanecká sněmovna.  

Senát byl tvořen virilisty a osobami, které jmenoval sám císař. Virilisté jsou 

osoby, které zastávají určitou funkci z titulu jiné funkce. V tomto případě to tedy 

byli ti senátoři, kteří získali svůj mandát díky tomu, že zastávali funkci v jiném 

úřadě. Složení poslanecké sněmovny se tvořilo v nepřímých volbách. Dubnová 

ústava zaručila základní občanská práva, nezávislost soudců a přinesla měnu 

volebního řádu.  

I přesto, že dubnová ústava významným způsobem upouštěla od 

absolutistických způsobů vládnutí, tak se nesetkala se spokojeností lidu. Nesouhlas 

vyvolalo pojetí hodní komory říšského sněmu, do kterého nemohl lid volit a 

zároveň omezené volební právo v nepřímé volbě do dolní komory říšského sněmu, 

tedy do poslanecké sněmovny. Na základě tohoto odporu proti nedemokratičnosti 

této ústavy svolal císař říšské shromáždění, které mělo ústavu přezkoumat. 

Ústava nikdy nevešla v platnost. Nicméně na základě jejích ustanovení 

proběhly volby bez cenzu, ve kterých bylo zvoleno ústavodárné shromáždění. Ve 

stejné době probíhali volby do německého sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem. 

 
4 MERCL, Jan. Volební právo v první ČSR [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 
<https://theses.cz/id/ugkuaf/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. 
Vedoucí práce doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.. Str. 7 
5 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8., Str. 232 
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Volby proběhly za značných nepokojů, čeští a němečtí političtí představitelé se 

výrazně postavili proti nim. V Čechách a na Moravě tak Češi a Moravané vůbec 

nešli k volbám a volilo se pouze v některých volebních obvodech, jelikož voleb se 

účastnili pouze němečtí občané. 

 

2.2.3. Konec revoluce 

Ústavodárné shromáždění, jinak zvané „Konstituanta“, zasedlo v Kroměříži 

kvůli nepokojům ve Vídni. Do začátku roku 1849 vypracovalo návrh ústavy. Po 

abdikaci Ferdinanda V. v prosinci 1848 usedl na trůn do čela Habsburské 

monarchie František Josef I., který byl, se svým vojskem, velmi úspěšný 

v potlačování povstání. Ten 7. března 1849 rozehnal Kroměřížský sněm a ten tak 

nestihl schválit svůj návrh ústavy, jinak známý jako Kroměřížský návrh ústavy. 

Těsně před jeho rozehnáním, 7. března, vyhlásil oktrojovanou ústavu. Tato ústava 

vešla do dějin jako březnová ústava nebo Stadionova ústava. I když tato ústava měla 

společné prvky s ústavním návrhem, který byl připravován v Kroměříži, tak 

nejdůležitější ustanovení byla nově předělána.  

Ovšem ani tato ústava nevešla, stejně jako ta dubnová z roku 1848, nikdy 

v platnost. Revoluce v Habsburské monarchii byla v srpnu roku 1849 poražena a 

byl zde opět nastolen absolutismus. Toto období je v českých dějinách známé jako 

Bachův absolutismus nebo neoabsolutismus. 

 

2.3. Bachův absolutismus 
Do čela vlády se dostal na jaře v roce 1849 Alexander Bach. Sestavil novou 

vládu, kde pověřil ministerstvo vnitra pokračováním v práci na ústavě. „Se 

svoláním zemských sněmů se počítalo na podzim 1850, aby pak na jaře 1851 mohl 

být svolán říšský sněm. Tyto statuty pak sice nevstoupily v platnost, ale staly se 

fakticky základem zemských zřízení v roce 1861. Návrh předpokládal kuriový 

systém voleb do zemského sněmu, a to ve třech odděleních: v kurii „nejvýše 

zdaněných“ bez ohledu na stavovskou příslušnost, v kurii městských obcí a v kurii 

venkovských obcí. Tak mělo být v Čechách voleno 70 poslanců v první kurii (při 

cenzu 500 zl. přímých daní), ve druhé 71 a ve třetí 70. Podobně na Moravě 

30:32:30, ve Slezsku 10:10:10.“6 K tomuto však nikdy nedošlo. 

 
6VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str. 225  
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Nový absolutismus v Habsburské monarchii byl umocněn tzv. 

silvestrovskými patenty. Císař František Josef I. uspořádal společné zasedání říšské 

rady a vlády. Výsledkem tohoto shromáždění bylo vydání silvestrovských patentů. 

Silvestrovské patenty byly celkem 3. „Císař v nich potvrdil zrušení poddanství, 

náboženskou svobodu a rovnost občanů před zákonem.“7 Hned v prvním z těchto 

patentů panovník ruší březnovou „Stadionovu“ ústavu. Tyto patenty vrátili všechny 

demokratizační snahy v Habsburské monarchii na počátek a nastolily nový 

absolutistický režim, nazývaný neoabsolutismus, s mocí v rukou císaře Františka 

Josefa I. a ministerského předsedy Alexandera Bacha, tentokrát se silně 

centralistickou povahou. 

 

2.4. Pád absolutismu v Habsburské monarchii 

Neúspěchy na poli zahraniční politiky na konci padesátých let 19. století 

přivodily pád Bachova neoabsolutismu. V jejich důsledku bylo postupně 

odstupováno z absolutistických způsobů vládnutí. Příkladem může být vydání 

císařského manifestu 15. července 1859. Hlavním dokumentem, který stojí za 

koncem absolutismu, je Říjnový diplom, který vydal František Josef I. 20. října 

1860. „Právo zákony dávati, je měniti a rušiti vykonáváno bude od Nás a od Našich 

nástupcův jedině společně se sněmy zemskými řádně shromážděnými, a vedle 

případnosti s radou říšskou, do kteréž budou sněmovně posílati jistý počet údův, 

kterýž My ustanovíme“8 Do čela vlády se dostal Anton Schmerling, který byl silně 

konstitucionálně smýšlející. „Sliboval vydání zemských zřízení, zaručoval vypsání 

přímých voleb na základě širokého aktivního i pasivního volebního práva.“9 
 Předseda vlády Anton Schmerling připravil ústavu, která byla vydána 26. 

února 1861, která vešla do dějin jako únorová ústava. Byla vydána opět bez 

přičinění ústavodárného sněmu, tedy, stejně jako předchozí habsburské ústavy, jako 

oktrojovaná.  Touto ústavou došlo ke změně systému v Habsburské monarchii a ta 

se tak stala konstituční monarchií. „Ústava únorová ustanovovala říšskou radu 

rozdělenou ve dvě komory: poslaneckou a panskou…Počet členů panské sněmovny 

 
7ŠAJAROVÁ, Blanka a Denisa LABISCHOVÁ. České dějiny: učební text pro distanční formu 
vzdělávání. Orlová: Obchodní akademie Orlová, 2007.Informatika v ekonomice v distanční formě 
vzdělávání na středních školách. ISBN 978-80-87113-43-1. Str. 51 
8 ADAMOVÁ, Karolina a Ladislav SOUKUP. Prameny k dějinám práva v českých zemích. 2., upr. 
vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. Dokumenty (Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-271-4. Str.271 
9 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.227 



 11 

nebyl stanoven. Panovník jmenováním mohl jej libovolně množit. Počet členů 

poslanecké sněmovny určen na 343, z nich pro Uhry 120, Lombardsko 20. Poslanci 

se nevolili přímo z voličstva, ani je sněmy nevybíraly z teren panovníkem 

předložených. Zavedeno bylo tzv. zájmové zastoupení…tj. zastoupení pro 

živnostenský a obchodní stav) tj. zemské sněmy předlitavské byly povinny volit ze 

sebe poslance na říšskou radu podle zvláštní stupnice stanovené pro zastoupení 

jednotlivých kurií…sněmovních…podle rozdělení jednotlivých krajů. Kdyby 

z mimořádné příčiny volbu neprovedly, císař nařídí přímé zvolení z kruhů voličstva 

samého. Na Čechy připadalo z 203 poslanců neuherských 54, na Moravu 22, na 

Slezsko 6 poslanců. V Čechách muselo z oněch 54 náležeti 15 velkostatkářům a 

virilistům…5 obch. a živn. Komorám, městu Praze 1, ostatním městům 15.“10 

Zájmové kurie byly 4: kurie měst, venkovských obcí, obchodních komor a 

velkostatku. Byl zde také cenzus majetku, který činil 10 zlatých přímých daní 

ročně. Volby do říšského sněmu proběhly v dubnu 1861. Pro Čechy nedopadly 

podle jejich představ. „Němci získali převahu nejen v kurii průmyslových měst, ale 

i v kurii velkostatku. Volby do říšské rady dopadly podle očekávání, protože z 54 

poslanců bylo zvoleno pouze 21 cechů, k nimž se připojil navíc budějovický biskup 

vyslaný velkostatkářskou kurií. Z 39 doživotně jmenovaných členů byl do panské 

sněmovny cechů jmenován jen František Palacký.“11 Čeští poslanci si žádali 

přezkoumání volebního práva, nicméně kvůli jejich minoritě ve sněmovně byl 

jejich návrh lehce zamítnut. Po zamítnutí návrhu českých poslanců se Češi vydali 

cestou pasivního odporu. 

 

2.5. Rakousko-uherské vyrovnání 

Postavení monarchie se začalo v šedesátých letech 19. století silně oslabovat. 

Přispěla tomu i porážka rakouských vojsk Pruskou armádou u Hradce Králové. 

Prohra v Prusko-Rakouské válce dostala Habsburskou monarchii do velké krize. 

Jako řešení představil hrabě Andrássy dualizaci říše. Ta se měla vnitřně rozdělit na 

Předlitavsko a Zalitavsko. Čeští politici chtěli pro české země také získat 

samostatnost, nicméně ta, na rozdíl od té uherské, prosazena nebyla. Císař František 

Josef I. jmenoval uherskou vládu a znovu uvedl v platnost uherskou ústavu. Stalo 

 
10 DUŠEK, Cyril a Alois HOUŽVIČKA. Všeobecné právo volební v Rakousku: (volební oprava 
roku 1907). Praha: B. Kočí, 1907. s. 10-11. Dostupné také z: 
https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:c2ccf090-ea21-11e6-9964-005056825209 
11 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.229 
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se tak 17. února 1867. Následně se nechal František Josef I. jmenovat uherským 

králem. Habsburská monarchie se tak rozdělila na dva samostatné státy, které byly 

nadále spojeny osobou panovníka. Tato událost je známá jako rakousko-uherské 

vyrovnání, ke kterému došlo 12. června 1867. Od té doby už byl stát, jehož součástí 

byly i české země, známý jako Rakousko-Uhersko. 

 

2.6. Ústavní vývoj po rakousko-uherském vyrovnání 
Po rakousko-uherském vyrovnání musely nastat změny na poli ústavním. 

V prosinci roku 1867 byla spolu s dalšími zákony vydána prosincová ústava. 

Ústavní pořádek Rakouska-Uherska netvořila pouze samotná ústava, ale soubor 

několika ústavních zákonů. Její základy tvořily ústavní zákony: 

2. Zákon o odpovědnosti ministrů (č. 101/1867 ř. z.), který výrazně omezoval 

pravomoci panovníka. Ten už nemohl sám vydat jakýkoliv vládní akt bez 

spoluúčasti příslušného ministra. Ministři naopak přestali být odpovědní 

panovníkovi, ale parlamentu 

3. Zákon o spolkovém právu (č. 134/1867 ř. z.), který byl revizí spolkového 

zákona z roku 1852. 

4. Zákon o právu spolčovacím (č. 135/1867 ř. z.), který povoloval veřejné 

shromažďování jak vevnitř, tak i pod širým nebem. 

Mnohem důležitější ale byly ústavní zákony, které představovaly jakési jádro 

ústavního pořádku. Do toho spadá 6 ústavních zákonů: 

1. Zákon o říšském zastupitelstvu (č. 141/1867 ř. z.), který přenesl hlavní 

zákonodárnou kompetenci na zemské sněmy. Dále říšské zastupitelstvo 

tímto zákonem získalo kompetenci kontrolní, což znamenalo, že 

schvalovali některé vládní akty panovníka. Tento zákon ponechal beze 

změny způsob skládání poslanecké sněmovny, ponechal kuriový systém a 

nezměnil ani způsob volby pomocí zemských sněmů. Beze změny ve 

způsobu obsazování zůstala i panská sněmovna. 

2. Zákon o všeobecných občanských právech (č. 142/1867 ř. z.), který 

obsahoval výčet občanských práv 

3. Zákon o zřízení říšského soudu (č. 143/1867 ř. z.), kterým se zřídil říšský 

soud, který rozhodoval kompetenční spory a o stížnostech občanů na 

zkracování ústavně zaručených práv. 

4. Zákon o soudcovské moci (č. 144/1867), který zaručoval nezávislost 

soudců, veřejnost soudních řízení. 
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5. Zákon o vykonávání vládní moci (č. 145/1867), který se věnoval postavení 

panovníka. 

6. Zákon o společných záležitostech všech zemí habsburské monarchie (č. 

146/1867 ř. z.) 

Tento ústavní pořádek zavedl dělbu moci a zároveň kontrolu mezi nimi. Výrazně 

se zde omezily pravomoce panovníka. Volební soustava, která byla zavedena 

Antonem Schmerlingem v roce 1861 zůstala touto ústavou nedotčena.12 

 

2.7. Cesta ke všeobecnému hlasovacímu právu 

Na počátku sedmdesátých letech 19. století se začaly z celé habsburské 

monarchie ozývat hlasy po všeobecném hlasovacím právu. Reforma volebního 

práva přišla až 2. dubna 1873. Tato reforma změnila počet poslanců v poslanecké 

sněmovně. Celkový počet poslanců se zvýšil na 353. Z celkového obsazení dolní 

komory říšského sněmu připadlo na české země 138 mandátů. Češi obsazovali ve 

volbách své zástupce do 92 mandátů, Moravané do 36 a na Slezsko připadalo 

mandátů 10. V této reformě také bylo zrušeno nepřímé volení, a tak poslaneckou 

sněmovnu neobsazovali nadále zemské sněmy, ale samotní občané. Voliči byli stále 

rozděleni do 4 volebních kurií, které zůstaly stejné, tedy velkostatkářská kurie, 

kurie měst, kurie venkovských obcí a obchodní a živnostenská kurie.13 

Další novela volebního řádu byla vydána 4. října roku 1882. Ta ovšem 

neskýtala převratné změny ve volebním právu. Tato reforma ovšem provedla 

změny jen v majetkovém cenzu. Ten byl snížen a byl nově nastaven na 5 zlatých 

ročně placených na přímých daních. Tímto krokem výrazně přibylo občanů, kteří 

nabyli hlasovacího práva. Jednalo se až o 400 tisíc voličů.14 Jednalo se především 

o neněmecké voliče. 

Větší změny slibovala reforma volebního práva, kterou 10. října 1893 

předložil tehdejší předseda vlády Eduard Taaffe. Touto reformou chtěla vláda 

přinést zásadní změny ve volení do říšské rady, měst a venkovských obcí. V těchto 

volbách by tak bylo zavedeno téměř všeobecné hlasovací právo, které mělo náležet 

 
12 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.237-238. 
13DUŠEK, Cyril a Alois HOUŽVIČKA. Všeobecné právo volební v Rakousku: (volební oprava roku 
1907). Praha: B. Kočí, 1907. str. 12. Dostupné také z: 
https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:c2db4870-ea21-11e6-9964-005056825209  
14 DUŠEK, Cyril a Alois HOUŽVIČKA. Všeobecné právo volební v Rakousku: (volební oprava 
roku 1907). Praha: B. Kočí, 1907. str. 13. Dostupné také z: 
https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:c2db4870-ea21-11e6-9964-005056825209 
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každému občanu, který dovršil 24. rok života, vykonával nějaké povolání, a který 

uměl číst a psát. Majetkový cenzus by byl zrušen. Jenže tato reforma nebyla 

odhlasována.  

Změny ale dosáhla reforma, o kterou se postarala vláda v jejímž čele stál 

Kazimír Felix Badeni. Tzv. Badeniho reforma vešla v platnost 14. června 1896. 

„Badeniho volební reforma z roku 1896 zavedla k již existujícím čtyřem kuriím 

(velkostatku, obchodních a živnostenských komor, průmyslových měst, 

venkovských obcí) pátou – tzv. všeobecnou kurii, kde nebyl požadován žádný 

majetkový census a mohli zde volit všichni muži od 24 let věku. Volební právo 

však ani po zavedení tzv. všeobecné kurie nebylo rovné, hlasy voličů v 

jednotlivých kuriích neměly stejnou váhu, navíc někteří voliči měli hlasy dva, 

protože v tzv. všeobecné kurii mohli volit všichni voliči, tedy i ti, kteří volili v 

ostatních čtyřech kuriích.“15 

 I přesto, že majetkový cenzus byl stále snižován a okruh oprávněných 

voličů se neustále rozšiřoval, stále nemůžeme mluvit o tom, že by v Rakousku-

Uhersku bylo spravedlivé všeobecné hlasovací právo, po kterém veřejnost tolik 

prahla. I přesto, že zde byla pátá, všeobecná kurie, tak stále měly majetnější 

vrstvy navrch nad těmi nemajetnými.  

Početné protesty a vývoj v jiných evropských zemích nakonec vládu 

donutily 27. ledna 1907 vydat zákon o všeobecném tajném hlasovacím právu. 

2.7.1. Volby do obecních a okresních zastupitelstev 

Volby do obcí upravovala obecní zřízení ze začátku 60. let. Oprávnění volit 

se podle tohoto zákona dělili na 3 skupiny, do nichž byli rozděleni na základě jejich 

majetku a výši daní, které odváděli státu. Každá z těchto 3 skupin měla 

v zastupitelstvu obce rovný počet zástupců. Okresní zastupitelstva fungovala pouze 

v Čechách. Tady se volilo v kuriích 4, kurie velkostatkářská, kurie velkých 

poplatníků, kurie městských výborů a starostové vesnických obcí. 16 

2.7.2. Volby do zemských sněmů 

V zemských sněmech usedali k výkonu svých mandátů nejen zvolení 

poslanci, ale i virilisté. Mezi virilisty patřili v Čechách nejvyšší představitelé církve 

a rektor pražské univerzity. Zvolení poslanci byli voleni ve 4 kuriích. Jsou to již 

 
15 GELNAROVÁ, Jitka. Acta Politologica. Volební reforma z roku 1907 v diskursu českého hnutí 
za volební právo pro ženy [online]. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Katedra 
politologie Institutu politologických studií, 2012. [cit. 25. 2. 2020] Dostupné z: 
https://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00227.pdf. Str. 194. 
16 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.269. 
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zmiňované kurie velkostatkářská, kurie městská, kurie venkovských obcí a kurie 

živnostenská a obchodní. Majetkový cenzus, který byl původně nastaven na 10 

zlatých odváděných ročně na přímých daních, byl postupem snižován až se roku 

1901 mohli voleb účastnit i voliči, kteří ročně na daních odváděli 4 zlaté. Tím se 

pochopitelně rozšiřoval počet oprávněných voličů, což zásadně ovlivňovalo složení 

zemských sněmů. Moravský sněm měl pouze jednu, všeobecnou, kurii, kde se 

volilo bez omezení majetkovým cenzem. 

 

2.7.3. Volby říšské rady 

Volby do říšské rady probíhaly podobně jako do zemských sněmů, voliči 

byli rozděleni do 4, později 5, kurií. Obsazení říšského sněmu se volilo nepřímo 

právě v zemských sněmech. Přímé volby se občané dočkali až v roce 1873, kdy 

proběhla, výše zmíněná, reforma volebního práva. Všeobecných a spravedlivých 

voleb se občané Rakouska-Uherska dočkaly až po odsouhlasení zákona č. 17/1907 

ř. z., který zcela zrušil systém volebních kurií. Podle toho mohlo být aktivní volební 

právo vykonáváno pouze muži, kterým bylo více, než 24 let a byli usedlí v jedné 

obci alespoň 1 rok.17 Aktivní volební právo stále nemohly vykonávat ve všeobecné 

míře ženy. Některé z nich mohly volit před schválením volebního zákona z roku 

1907, a to ve velkostatkářské kurii. Nicméně toto volební právo, spolu s kuriemi, 

zaniklo.18 Volit také nemohli členové armády. Pasivní volební právo mělo hranici 

30 let a opět náleželo pouze mužskému pohlaví. Hlasování, podle tohoto zákona 

bylo tajné.19 

2.8. První světová válka 

Mezi léty 1914 a 1918 otřásla celým světem 1. světová válka. Tato událost 

nevratně ovlivnila uspořádání a další vývoj celého světa. Rakousko-Uhersko, jako 

člen původně Trojspolku, následně ústředních mocností, bylo na straně poražených. 

Někteří čeští politici během tzv. Velké války odešli do zahraničí a připravovali se 

na protihabsburský boj. Jejich cílem byla autonomie Československa. Objevili se 

zde 3 hlavní směry, jak by tato autonomie měla vypadat. Prvním směrem bylo 

 
17 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.270. 
18 GELNAROVÁ, Jitka. Acta Politologica. Volební reforma z roku 1907 v diskursu českého hnutí 
za volební právo pro ženy [online]. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Katedra 
politologie Institutu politologických studií, 2012. [cit. 25. 2. 2020] Dostupné z: 
https://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00227.pdf. Str. 194. 
19 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.270. 
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vytvoření monarchistického státu. Dalším směrem bylo setrvání Československa 

jako součást Rakouska-Uherska, ale pouze za předpokladu, že by se Habsburská 

monarchie přeměnila ve federaci, jejíž by bylo Československo samostatnou 

součástí. Poslední směr plánoval vytvoření samostatného československého státu. 

Hlavními postavami boje za československý stát byl Tomáš Garrigue Masaryk, 

Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Během 1. roku války vznikl český domácí 

odboj, zvaný Mafie, který spolupracoval s Tomášem Garriguem Masarykem, který 

byl v zahraničí. V roce 1916 se utváří Národní výbor československý, který měl, 

jakožto oficiální politický orgán hájit české zájmy vůči Vídni. Český národ byl za 

své snahy o samostatnost během války postupně perzekuován. Došlo dokonce 

k zákazu používání češtiny ve veřejných institucích.20 Hlavní čeští političtí 

představitelé byli zatčeni a odsouzeni k trestu smrti, k tomu, ale díky amnestii 

císaře Karla I. nedošlo.  

 

2.9. Události roku 1918 
Na začátku roku 1918, 6. ledna, vydali čeští poslanci v říšské radě Tříkrálovou 

deklaraci. Tento dokument obsahoval prohlášení českých poslanců, kde si 

nárokovali státní samostatnost a vytvoření samostatného státu Čechů a Slováků. 

Dalším důležitým aktem byl Wilsonův program, který vydal americký prezident 

Woodrow Wilson. V něm uznal, že státy Rakouska-Uherska mají právo na 

autonomii. Francouzská vláda dne 29. června uznala Československou národní 

radu za nejvyšší orgán a základ budoucí československé vlády. Národní výbor je 

postupně uznáván i dalšími státy. V Paříži byla 14. října ustanovena prozatímní 

československá vláda, v jejíž čele stál Tomáš Garrigue Masaryk. Rakousko-

Uherský císař Karel I. vydává 16. října manifest „Mým národům evropským“, ve 

kterém slibuje přeměnu monarchie na federalizovaný stát. Na to odpověděl český 

zahraniční odboj vydáním Washingtonské deklarace 18. října, kde prohlašují 

československou samostatnost. Aby čeští a slovenští občané byli majoritní nad 

Němci v budoucím československém státu, tak čeští politici prosazovali myšlenku 

tzv. čechoslovakismu, tedy, že Češi a Slováci jsou jeden národ. Dne 27. října 

vydal uherský ministerský předseda Gyula Andrássy tzv. Andrássyho nótu, kde 

přistupuje na Wilsonův program. V momentě, kdy se Andrássyho nóta dostává do 

Československa, tak vydají tzv. muži 28. října (tj. Alois Rašín, Antonín Švehla, 

 
20 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.279  
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František Soukup, Vavro Šrobár a Jiří Stříbrný) první československý zákon o 

zřízení samostatného československého státu, a tak vznikla 28. října 1918 

Československá republika, pro kterou se vžil název „První republika“. Slovenští 

představitelé se sjeli 30. října, kdy jednohlasně přijali Martinskou deklaraci, díky 

níž se zřekli uherské nadvlády a připojili se k českým zemím.21 

  

 
21 MAREK, Jaroslav. České a československé dějiny. Praha: Fortuna, 1991. ISBN 80-85298-29-5. 
Str. 60-64. 
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3. ZÁKONY UPRAVUJÍCÍ VOLEBNÍ PRÁVO V 1. 
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE 
 
Spolu s vytvořením prvního samostatného československého státu byla 

nutné i vytvořit nové zákony platící pro Československou republiku. 

Československý Národní výbor 13. listopadu 1918 vydal prozatímní ústavu. Den 

poté se sešlo Národní shromáždění československé, které čítalo 256 členů, z nichž 

bylo 44 Slováků a Němec zde nebyl žádný. Zde byla Habsburská monarchie 

zbavena všech práv na český trůn. Národní shromáždění také jednomyslně zvolilo 

prezidenta 1. Československé republiky, jímž se stal Tomáš Garrigue Masaryk.22 

 

3.1. Ústavní vývoj  

Nově vzniklý stát musel co nejdříve připravit ústavní listinu, kde bude 

popsáno jak, s jakými orgány a jaké budou mít pravomoci bude stát fungovat. Tento 

úkol neslo na bedrech Národní shromáždění. Muselo co nejdříve připravit 

prozatímní ústavu, která by tento úkol splňovala. 

 

3.1.1. Prozatímní ústava 1918 
Národní shromáždění mělo na její přípravu pouhých 5 dní. Kolem jejího 

znění se objevilo nejvíce sporů. Hlavním tvůrcem této ústavy byl Alfréd Meissner. 

Finální podoba prozatímní ústavy byla odsouhlasena 13. listopadu 1918. Tato 

ústava obsahovala pouhých 21 paragrafů.23 „Prozatímní československá ústava 

předpokládala existenci 3 nejvyšších orgánů, a to Národního shromáždění, 

prezidenta republiky a vlády.“24 Československá republika, se svým stáním 

zřízením určeným touto ústavou, můžeme nazývat parlamentní republikou. 

Prezident měl velmi omezené pravomoce a vykonával spíše úlohu reprezentace 

republiky navenek. 

  

 
22 PEKAŘ, Josef. Dějiny československé. 2. vyd. Praha: Agentura Tip Š, 1991. ISBN 80-900354-2-
6. Str. 222 
23 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938) Díl první. Vznik, budování a 
zlatá léta republiky (1918-1929). 2., opr. vyd. Praha: Libri, 2003. Dějiny českých zemí. ISBN 80-
7277-195-7. Str.  63 
24 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.302. 
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„37/1918 Sb. 

Zákon ze dne 13. listopadu 1918 

o prozatímní ústavě. 

O národním shromáždění. 

§ 1 

Národní výbor rozšiřuje se na 256 členů způsobem a dle klíče, jak vznikl Národní 

výbor. Tento sbor nazývá se Národní shromáždění. 

§ 2 

Týž způsob a klíč platí i pro doplňování Národního shromáždění, odpadne-li 

některý člen. 

§ 3 

Členem Národního shromáždění přestává být: 

kdo ztratil svéprávnost, 

kdo odsouzen byl pro trestný čin, který způsobuje ztrátu volitelnosti do obcí v 

Čechách, zbaven byl členství rozhodnutím Národního shromáždění. Rozhodnutí 

Národního shromáždění děje se dvoutřetinovou většinou přítomných. 

§ 4 

Národní shromáždění vykonává pravomoc zákonodárnou pro celý stát i jednotlivé 

jeho části a pravomoc dozorčí nad mocí výkonnou až do doby, kdy dle ústavy 

konečné sejde se a ustaví sněmovna vyšlá z voleb.  

§ 5 

Národní shromáždění vypracuje si jednací řád; dokud se tak nestane, platí 

jednací řád přijatý ve schůzi Národního výboru dne 9. listopadu 1918.  

§ 6 

Národní shromáždění je schopno jednati a usnášeti se, je-li přítomna alespoň 

třetina poslanců. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných. Přítomnosti 

alespoň dvou třetin poslanců a dvoutřetinové většiny přítomných jest třeba ke 

změně tohoto zákona, zákona o všeobecných právech občanů, zákona ze dne 9. 

listopadu 1918 o osobní nedotknutelnosti členů Národního shromáždění a k 

usnesení o vypovědění války. 

K volbě presidenta a ke schválení mezinárodních smluv (10. lit. a) jest třeba 

přítomnosti nadpoloviční většiny poslanců a dvoutřetinové většiny přítomných. 

Přítomnosti nadpoloviční většiny poslanců jest třeba k usnesení podle poslední 

věty § 11 a první věty § 16. 
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O presidentu republiky. 

§ 7 

Hlavou státu je president republiky, kterého volí Národní shromáždění (§ 6). 

Úřad presidenta trvá až do doby, kdy podle ústavy konečné nová hlava státu bude 

zvolena. 

§ 8 

Mešká-li prezident mimo hranice státu, anebo je-li místo jeho uprázdněno, 

vykonává zatím jeho práva vláda, která může jednotlivými úkony pověřiti svého 

předsedu. 

§ 9 

President republiky nemůže býti trestně stíhán. 

§ 10 

President republiky: 

zastupuje stát na venek, 

je nejvyšším velitelem vojska, 

přijímá vyslance; 

vypovídá podle usnesení Národního shromáždění válku a předkládá mu sjednaný 

mír ku schválení; 

jmenuje důstojníky, státní úředníky a soudce počínaje VI. třídou hodnostní 

nahoru,  

má právo prominouti nebo zmírniti tresty i právní následky trestného činu, 

odsouzení nebo trestu, jakož i naříditi, aby trestní řízení nebylo zahájeno, anebo 

zahájené trestní řízení aby bylo zastaveno. 

K vládním úkonům, jež president republiky vykonává, musí býti opatřen 

spolupodpis příslušného odpovědného člena vlády. 

§ 11 

President republiky má právo zákon usnesený Národním shromážděním, vrátiti do 

osmi dnů po usnesení k novému projednání. Setrvá-li Národní shromáždění na 

svém původním usnesení, musí zákon býti vyhlášen. 

§ 12 

President republiky slíbí před Národním shromážděním na svou čest a svědomí, 

že bude dbáti blaha republiky a lidu a šetřiti zákonů. 

Jak se vyhlašují rozsudky. 

§ 13 

Rozsudky a nálezy soudů vyhlašují se jménem republiky. 



 21 

O moci výkonné a nařizovací 

§ 14 

Moc výkonná a nařizovací přísluší 17členné vládě, jejíž předsedu a členy 

(ministry) volí Národní shromáždění. 

Vláda volí ze sebe náměstka předsedova, který zastupuje předsedu. 

§ 15 

Předseda a členové vlády slíbí před Národním shromážděním na svou čest a 

svědomí, že své povinnosti svědomitě a nestranně budou konati a zákonů šetřiti. 

Žádný člen vlády nesmí býti členem správní neb dozorčí rady akciových 

společností, nebo jednatelem společností s ručením omezeným, které podléhají 

dani výdělkové podniků k veřejnému účtování povinných. 

§ 16 

Vláda jest odpovědna Národnímu shromáždění, které ji může za přítomnosti 

aspoň poloviny poslanců prostou většinou hlasů odvolati, což se stane vyslovením 

nedůvěry. 

Návrh na vyslovení nedůvěry musí býti podepsán nejméně jednou čtvrtinou 

poslanců a přikáže se nejprve výboru. 

§ 17 

Vláda sídlí v Praze. Rozhoduje ve shromáždění, jemuž přítomno musí býti, aspoň 

deset členů, předsedu nebo jeho náměstka v to počítaje. 

Vláda rozhoduje ve společných schůzích: 

o vládních předlohách pro Národní shromáždění určených, 

o všech věcech politické povahy, 

o jmenování úředníků, pokud jmenování ústředním úřadům nebo presidentovi 

republiky je vyhraženo. 

§ 18 

Vláda určí, který ze členů (ministrů) řídí a odpovídá za jednotlivé úřady zřízené k 

obstarávání nejvyšší správy státní. 

§ 19 

Zákony musí býti vyhlášeny do osmi dnů po usnesení Národním shromážděním, s 

výhradou případu § 11., 1. věta. Podpisuje je president republiky předseda a onen 

člen vlády, jehož úřad je pověřen provedením dotyčného zákona. 

Mešká-li president mimo hranice státu, anebo je-li místo jeho uprázdněno, 

podpisuje zaň předseda vlády. 

Nařízení podpisují ministerský předseda a nejméně devět ministrů. 
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§ 20 

Všecky akty moci výkonné a nařizovací dosud předsednictvem Národního výboru 

provedené se schvalují. 

§ 21 

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášky.“25 

 
3.1.1.1. Národní shromáždění 
Národní shromáždění bylo obsazeno podle stejného volebního klíče, jako 

byly výsledky posledních voleb do říšského sněmu roku 1911. Bylo složeno z 256 

poslanců. Národní shromáždění vykonávalo moc zákonodárnou a zároveň plnil 

funkci dohlížejícího orgánu na výkonnou moc, jež představovala vláda. Podle 

prozatímní ústavy bylo usnášeníschopné za přítomnosti alespoň 1 třetiny poslanců 

s tím, že k odhlasování bylo potřeba nadpoloviční většiny přítomných poslanců. 

Pokud se jednalo o taxativně vyhrazených věcech, jako byla například změna 

ústavních zákonů, vypovězení války nebo volba prezidenta, bylo Národní 

shromáždění usnášeníschopné za přítomnosti 2 třetin poslanců a aby došlo 

k odhlasování výše zmíněných věcí musely se pro návrh vyjádřit 2 třetiny 

přítomných poslanců. Česká část Národního shromáždění byla rozdělena podle 

stranické příslušnosti. Naopak ta slovenská část stranicky rozdělena nebyla a 

vystupovala pouze jednotně za tzv. slovenský klub. Slováci ovšem nebyli spokojeni 

se svým zastoupením v parlamentu. Jejich 40 míst, které na ně připadalo se jim 

jevilo jako nedostatečné, a tak byl počet poslanců rozšířen na 270. Došlo k tomu 

novelizujícím zákonem č. 138/1919 Sb.26 

 

3.1.1.2. Prezident 
Prezident republiky byl volen Národním shromážděním, šlo tedy o volbu 

nepřímou. Jeho hlavní úlohou bylo zastupování státu navenek. Jeho úlohy byly 

velmi podobné těm, které má prezident České republiky nyní. Byl vrchním 

velitelem ozbrojených sil, přijímal vyslance jiných zemí, jmenoval vyšší státní 

úředníky a důstojníky. Mohl také udělovat milosti a amnestie. Nebyl politicky 

odpovědný, což znamenalo, že akty, které vydal jakožto vládní úkony musely být 

 
25 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Zákon ze dne 13. listopadu 1918 o 
prozatímní ústavě. [online]. © 1995-2018, Parlament České republiky, Kancelář Poslanecké 
sněmovny. Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1918.html. 
26 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.302-303. 
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kontrasignovány příslušným členem vlády. Měl také právo veta, což znamenal, že 

mohl parlamentu vrátit odsouhlasený zákon.27 Post prezidenta 1. Československé 

republiky zastával dlouhých 17 let Tomáš Garrigue Masaryk, jeho nástupcem na 

pouhé 2 roky byl Edvard Beneš. 

 
3.1.1.3. Vláda 
Posledním ze 3 nejvyšších státních orgánů byla vláda, která představovala 

moc výkonnou. První československá vláda, v čele s Karlem Kramářem měla 18 

členů. Kromě spravování daného resortu příslušným ministrem, měla vláda ve 

sboru pravomoc rozhodovat o návrzích zákonů, ve věcech politické povahy a také 

disponovala pravomocí jmenování určitého okruhu úředníků. Vláda mohla také 

vydávat nařízení. 28 „Vláda navrhla a parlament přijal už v roce 1918 řadu 

pokrokových zákonů.  Kupř. zrušení šlechtických titulů, demokratické hlasovací 

právo mužů i žen od 21 let i při obecních volbách.“29 

 

3.1.2. Ústava československé republiky 

„Velké dílo bylo dokonáno 29. února 1920. Nová ústava nepřiklonila se ke 

vzoru Spojených států amerických, kde moc výkonná a zákonodárná jsou úplně 

odděleny…, nýbrž spíše k vzoru parlamentní republiky francouzské, kde vládne 

vlastně sněmovna.“30 Finální podoba československé ústavy byla označena č. 

121/1920 Sb.. Ústava se skládala z úvodní preambule a z následných 6 hlav. 

Obsahovala 134 paragrafů. Ústavní listina svým vydáním rušila dosavadní právní 

předpisy, které byly v rozporu s ní, tedy, mimo jiné, i prozatímní ústavu z roku 

1918.  

  

 
27 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.302. 
28 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.302. 
29BLÁHOVÁ, Marie, Jan FROLÍK, Naďa PROFANTOVÁ, Pavel BĚLINA, Michael 
BOROVIČKA a Milan HLAVAČKA. Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek XIII. Praha: Paseka, 
1999-. ISBN 80-7185-264-3. 
30 PEKAŘ, Josef. Dějiny československé. 2. vyd. Praha: Agentura Tip Š, 1991. ISBN 80-900354-2-
6. Str. 235. 
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3.1.2.1. Moc zákonodárná 

Nová ústava se ve své 2. hlavě věnovala moci zákonodárné. Ta byla 

vykonávána dvoukomorovým Národním shromážděním. Dolní komoru 

představovala Poslanecká sněmovna, která čítala celkem 300 členů. Horní komoru 

zastupoval Senát, kde zasedalo celkem 150 senátorů. Podle ústavy nesměl být nikdo 

členem obou komor parlamentu.  

Opět zde platila stejná pravidla o usnášeníschopnosti, tedy, že 

usnášeníschopné byly obě komory parlamentu pouze tehdy, byla-li přítomna 

alespoň 1 třetina dané komory. K odhlasování zákona byla potřeba vždy 

nadpoloviční většiny přítomných. Minimum pro odhlasování zákona Poslaneckou 

sněmovnou bylo tedy 51 hlasů, pro Senát toto minimum činilo 26 hlasů. U 

ústavního zákona musela být přítomny 2 třetiny poslanců, či senátorů. 

Volební řád do Národního shromáždění byl dán ústavním zákonem č. 

123/1920 Sb. o volebním řádu do Poslanecké sněmovny. Aktivním hlasovacím 

právem při obsazování Poslanecké sněmovny náleželo každému československému 

občanovi, který byl starší 21 let. Pasivním volebním právem mohl být poslanec 

zvolen pouze tehdy, byl-li starší 30 let.31 Mandát, získaný ve volbách do poslanecké 

sněmovny, poslance opravňoval k vykonávání své funkce po dobu 6 let.32 

Co se týče aktivního volebního práva do Senátu, tak to bylo upraveno 

v zákoně č. 124/1920 Sb. o složení a pravomoci Senátu. Ten stanovil věkovou 

hranici, potřebnou k výkonu aktivního hlasovacího práva, na 26 let. Naopak 

pasivně mohl být senátor zvolen pouze tehdy, bylo-li mu více, než 45 let. Jde o 

klasickou koncepci Senátu jako rady starších, která pochází ještě ze Starověkého 

Říma. Senátoři byli voleni na období o 2 roky delší než poslanci, tedy na 8 let.33 

 

3.1.2.2. Moc výkonná 
Třetí hlava ústavy pojednávala o moci výkonné a vládní. Výkonná moc byla 

ústavou svěřena do rukou vlády a prezidenta.  

Prezident byl volen nepřímo, a to oběma komorami Národního 

shromáždění. Musel být zvolen kvalifikovanou většinou obou sněmoven. 

Minimální věk pro zvolení byl 35 let. Volební období prezidenta republiky bylo 7 

 
31 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.305. 
32 PEKAŘ, Josef. Dějiny československé. 2. vyd. Praha: Agentura Tip Š, 1991. ISBN 80-900354-2-
6. Str. 236. 
33 PEKAŘ, Josef. Dějiny československé. 2. vyd. Praha: Agentura Tip Š, 1991. ISBN 80-900354-
2-6. Str. 236. 
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let a prezident mohl být zvolen maximálně dvakrát po sobě. Osoba prezidenta 

Tomáše Garriguea Masaryka ovšem byla natolik silná, že toto ustanovení pro něj 

neplatilo a byl zvolen do postu prezidenta Československé republiky celkem 

čtyřikrát.34 Co se týče jeho pravomocí, tak ty byly velmi podobně vymezené jako 

v prozatímní ústavě z roku 1918. Volba prezidenta republiky byla upravena ve 

zvláštním zákoně č. 161/1920 Sb. o volbě presidenta republiky. 35 

Moc vládní byla svěřena vládě. Vláda byla jmenováno prezidentem 

republiky, který také rozděloval jednotlivé resorty. Vláda mohla navrhovat zákony. 

Disponovala speciální hlasovacím právem – referendem. Referendum se mohlo 

uskutečnit tehdy, byl-li vládní návrh zákona zamítnut Národním shromážděním.36 

V tomto případě se mohla vláda obrátit na lid, aby o daném návrhu rozhodl ten. 

Poslanecká sněmovna mohla vládě vyslovit nedůvěru, stalo-li se tak, byla vláda 

nucena podat demisi. Odpovědna byla vláda také poslanecké sněmovně.37 

 

3.2. Vývoj státní správy 
Vzhledem k rychlému průběhu události v říjnu 1918 bylo z počátku 

existence 1. Československé republiky hodně zákonů převzato ze zákonodárství 

Rakousko-Uherské monarchie. Tak tomu bylo i v případě veřejné správy. Ta byla 

tzv. recepčním zákonem převzata z Rakouska-Uherska. Recepční zákon měl 

předejít bezpráví, které by nastalo předtím, než by Národní shromáždění 

vypracovalo zákon týkající se veřejné správy. Ovšem nutnost nové organizace 

státní správy byla nutná, a tak byl vydán zákon č. 2/1918 Sb., který stanovil nejvyšší 

správní úřady, kterých bylo celkem 12, později byly pojmenovány ministerstvy.38 

Vznikem Československé republiky došlo ke sloučení dvou zemí, jejichž historický 

vývoj, týkající se veřejné správy se vyvíjel odlišně.  

„V době převratu vidíme tento stav veřejné správy v oblasti republiky 

československé. V zemích koruny české jest správa rakouská vybudována na 

dualismu veřejné správy: správy státní a samosprávy čili tzv. dvojí koleji správy. 

Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi je správa uherská vybudována na podkladě 

 
34 1918-1920, 1920-1927, 1927-1934, 1934-1935  
35 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.306. 
36PEKAŘ, Josef. Dějiny československé. 2. vyd. Praha: Agentura Tip Š, 1991. ISBN 80-900354-2-
6. Str. 236.  
37 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.307 
38 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.312 
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vrchnostenské samosprávy.“39 Reforma uspořádání a sjednocení státní správy tedy 

byla nutná. Sjednocení veřejné správy šlo udělat dvojím způsobem. Buď mohlo 

dojít ke sjednocení veřejné správy po vzoru rakouském nebo uherském.  

Rakouská cesta se na nově nastolenou českou politiku nehodila. Rakouská 

státní správa byla ovlivněna centralistickou politikou, kterou Rakousko dlouhodobě 

prosazovalo. Kdyby se šlo cestou správního dualismu, v některých městech, zvláště 

v příhraničních oblastech, by měla jasnou převahu německá část obyvatelstva. 

Proto se Československo rozhodlo jít spíše uherskou cestou.40 

 

3.2.1. Župní zákon 

Jednotné samosprávy se Československá republika dočkala 29. února 1920, 

kdy byl vydán zákon č. 126/1920 Sb. o zřízeních župních a okresních úřadů. Podle 

tohoto zákona se měla se měla Československá republika rozdělit do 21 žup. Na 

území žup měla být realizována vnitřní samospráva. Ústředním orgánem měl být 

župní úřad, v jehož čele měl stát župan. Z dnešního hlediska by se daly župy 

přirovnat ke krajům. Tyto župy měly být rozděleny na okresy. V čele okresů měl 

stát okresní náčelník, jenž měl pod sebou okresní úřad.41 

 

3.2.1.1. Župy 
Každý župní úřad měl zřídit volby do župního zastupitelstva, které volilo 

obyvatelstvo přímo. Zastupitelé měli být zvoleni k šestiletému výkonu jejich 

mandátů. Župní zastupitelstvo mělo spravovat hospodářské a správní záležitosti. 

Disponovalo normotvornou pravomocí, kdy mohlo vydávat podrobnější předpisy. 

Župní zastupitelstvo si pak mělo zvolit tzv. župní výbor, který skýtal 8 členů. Stejný 

počet měl být i náhradníků tohoto výboru. Župní výbor byl speciální orgán, jehož 

předsedou měl být župan. Župní výbor měl připravovat podklady k jednání župního 

zastupitelstva. Dále župní zastupitelstvo volilo ze sebe nebo z občanů dané župy 

také tzv. župní komisi, která měla být jakýmsi dozorčím orgánem dané župy a jejích 

orgánů.42 

 
39 BAXA, Bohumil. Zákon o župním zřízení a jeho nedostatky. Praha: Státověd. společnost, 1922. 
s. 2. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:af6725480ba3c6a8391d45e964401af1 
40 BAXA, Bohumil. Zákon o župním zřízení a jeho nedostatky. Praha: Státověd. společnost, 1922. 
Str. 4. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:dcc991c53b0b43291e5f413d5f54b30c 
41 BAXA, Bohumil. Zákon o župním zřízení a jeho nedostatky. Praha: Státověd. společnost, 1922. 
Str. 4-6. Dostupné také z: 
https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:dcc991c53b0b43291e5f413d5f54b30c 
42 BAXA, Bohumil. Zákon o župním zřízení a jeho nedostatky. Praha: Státověd. společnost, 1922. 
Str. 7. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:dcc991c53b0b43291e5f413d5f54b30c 
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3.2.1.2. Okresy 

Hlavní rozdíl v působnosti mezi župním zastupitelstvem a okresním je 

absence normotvorné funkce. Kromě toho jde ovšem o orgány svou působností si 

velmi podobné. Obyvatelé daného okresu si měli zvolit okresní zastupitelstvo, 

z něhož vzešel okresní náčelník. Okresní zastupitelstvo si opět ze svých členů mělo 

zvolit okresní výbor. Okresní výbor měl mít také 8 členů a 8 náhradníků. Voleni 

měli být na 4 roky. Na rozdíl od žup, mělo zastupitelstvo okresu pomocnou funkci, 

kdy byli povinni se účastnit provádění župních usnesení.43 

 

3.2.1.3. Župní svazy 
Župní zákon nám vedle žup a okresů představil i župní svazy. Měli být 

celkem 3: český, moravsko-slezský a slovenský. Svazy měli řešit věci hospodářské, 

které by normálně spadaly do působnosti župních zastupitelstev, ovšem dotýkaly 

se významu natolik přesahující kompetenci jednotlivých žup. To se však netýkalo 

sféry vrchnostenské. Orgány župních svazů měl být zemský župní sbor, zemský 

svazový výbor a zemský svazový dozorčí sbor.  

Župní sbor, jenž měl stát v čele župního svazu měl být volen členy 

zastupitelstev jednotlivých žup spadající pod daný župní svaz. Zvoleno mělo být 

24 členů na dobu 3 let. Župní sbor měl ze sebe zvolit 8členný zemský výbor 

svazový. Zbylí členové župního sboru tvořili zemský svazový dozorčí sbor. Do čela 

obou výše zmíněných sborů měl ministr vnitra jmenovat 4 státní úředníky, z nichž 

byl jeden zvolen a ten získal titul vrchního župana. Dozorčím orgánem nad župními 

svazy mělo být ministerstvo vnitra. To mělo kontrolovat, jestli župní svazy 

nepřekračují meze své působnosti. 44  

 

3.2.1.4. Osud župního zákona 
„Zákon o župním zřízení měl vyřešit otázku samosprávy v Československu. 

Zároveň měl zajistit občanům Československa účastenství na veřejné správě. 

Bohužel však tento zákon nikdy nebyl realizován. „Proti zřízení žup se stavěli 

především lidovci, národní demokraté a slovenští luďáci. Třebaže vytvoření žup 

mělo být uskutečněno do tří let, v roce 1923 byly župy zavedeny pouze na Slovensku. 

 
43 BAXA, Bohumil. Zákon o župním zřízení a jeho nedostatky. Praha: Státověd. společnost, 1922. 
Str. 7. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:dcc991c53b0b43291e5f413d5f54b30c 
44 BAXA, Bohumil. Zákon o župním zřízení a jeho nedostatky. Praha: Státověd. společnost, 1922. 
Str. 7-8. Dostupné také z: 
https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:dcc991c53b0b43291e5f413d5f54b30c 
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V českých zemích nebyly župy vůbec zřízeny, a tudíž se ani nekonaly žádné volby 

do jejich zastupitelstev. Počáteční úsilí o demokratizaci správy do značné míry 

polevilo a o čtyři roky později byly župy nahrazeny zemským zřízením.“45  

Župní zákon tedy Česku prosazen nakonec nebyl. Svého částečného 

uplatnění se ale župní zákon dočkal na Slovensku. Nikdy nebyly vytvořeny 

zmiňované župní svazy.46 

 

3.2.2. Organizační zákon 
Po nezdaru župního zákona veřejná správa kodifikována nebyla. Veřejná 

správa zůstala rozpolcena. V Československé republice existovaly 3 systémy 

veřejné správy: v Česku, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Tato rozpolcenost 

na poli veřejné správy volala po zavedení jednotného správního rozdělení 

Československé republiky. Sjednocení veřejné správy se Československo dočkalo 

až spolu s tzv. Organizačním zákonem roku 1927. Tento zákon konečně přinesl 

jednotnou veřejnou správu v Československu. Nová unifikace znamenala konečný 

nezdar župního zákona. 

Organizační zákon, pod číslem 125/1927 Sb., byl přijat Národním 

shromážděním v létě roku 1927 jako novelizace župního zřízení, nicméně byl 

postavený zcela na jiném principu. Československo se rozhodlo opět jít cestou 

zemského principu. To znamenalo, že Československá republika byla rozdělena do 

4 zemí: Česká země, Moravskoslezská země, ta vznikla sloučením Moravy a 

Slezska do jedné země, Slovenská země a v neposlední řadě země Podkarpatská. 

 

3.2.2.1. Zemská organizace politické správy 
Orgány těchto zemí byly zemské úřady, zemský prezident a zemské 

zastupitelstvo. Dosavadní orgány vykonávající veřejnou správy byly v Česku, na 

Moravě a Slezsku zemské výbory a zemský prezident. Na Slovensku se jednalo o 

župní orgány, tedy o župní úřad a župana. V Podkarpatské Rusi převzaly nově 

vytvořené správní orgány moc od Civilní správy, župního úřadu a přednosty tohoto 

úřadu. Pravomoce těchto orgánů přešly na nově vzniklé zemské úřady. Prezident 

republiky do čela každého zemského úřadu jmenoval zemského prezidenta. 

 
45 MERCL, Jan. Volební právo v první ČSR [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 
<https://theses.cz/id/ugkuaf/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. 
Vedoucí práce doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.. Str. 59 
46VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.314.  



 29 

Zemský prezident byl odpovědný ministru vnitra. Česká zemský úřad sídlil v Praze, 

Moravskoslezský v Brně, Slovenský v Bratislavě a Podkarpatský v Užhorodu.47 

Zemská zastupitelstva byla v každé ze 4 zemí. V zemi české bylo 

zastupitelstvo složeno ze 120 členů, v zemi moravskoslezské to bylo 60, na 

Slovensku 54 a v Podkarpatské Rusi 18. „Jednu třetinu zastupitelstva jmenovala 

vláda z řad odborníků (právních, finančních, národohospodářských, sociálních a 

dalších)“48 Zbylé 2 třetiny zastupitelstva byly voleny v přímých volbách podle 

všeobecného hlasovacího práva. Aktivní volební právo mohli vykonávat pouze 

občané dané země, jimž bylo více jak 24 let a zároveň 1 rok pobývaly v dané zemi. 

Co se týče pasivního volebního práva, tak to vyžadovalo dvouletý pobyt v dané 

zemi a věk nejméně 30 let, aby mohl být občan zvolen do zemského zastupitelstva. 

Volební období činilo 6 let. 49  

Zemské zastupitelstvo mělo poměrně rozsáhlé pravomoci. Zaobíralo se 

sociálními a hospodářskými otázkami, generovalo zisk, a to přirážkami k daním. 

Pomocí rozpočtu, které generovalo právě z daňových přirážek, se mohli o své 

území náležitě starat. V neposlední řadě plnilo funkci poradního orgánu zemského 

prezidenta.50 

 

3.2.2.2. Okresní organizace politické správy 
Nižší samosprávné celky, které byly ustaveny organizačním zákonem byly 

okresy. Okresy na území Československa již existovali, nicméně organizační zákon 

změnil jejich postavení a sjednotil úpravu pro území celé Československé 

republiky. 

Hlavním orgánem okresů bylo okresní zastupitelstvo. V něm zasedal různý 

počet členů. Ten se pohyboval mezi 18 a 36 členy, záleželo na počtu obyvatel 

daného okresu. Opět, stejně jako u zemského zastupitelstva, byla třetina 

 
47VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.315. 
48 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938) Díl první. Vznik, budování a 
zlatá léta republiky (1918-1929). 2., opr. vyd. Praha: Libri, 2003. Dějiny českých zemí. ISBN 80-
7277-195-7. Str. 405. 
49KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938) Díl první. Vznik, budování a 
zlatá léta republiky (1918-1929). 2., opr. vyd. Praha: Libri, 2003. Dějiny českých zemí. ISBN 80-
7277-195-7. Str. 405-406. 
50KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938) Díl první. Vznik, budování a 
zlatá léta republiky (1918-1929). 2., opr. vyd. Praha: Libri, 2003. Dějiny českých zemí. ISBN 80-
7277-195-7. Str. 406. 
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zastupitelstva jmenována z řad odborníků. Zbylé dvě třetiny byli voleni přímo 

občany daného okresu, kteří byli 24 let. Volební období bylo opět dlouhé 6 let.51 

Opět, podobně jako ve výše popsaných případech, volilo zastupitelstvo ze 

svých řad okresní výbor, který byl 8členný a 8 náhradníků. V čele okresu stál 

okresní hejtman, který svolával zastupitelstvo alespoň čtyřikrát do roka. Hejtman 

svolával také okresní výbor, který se scházel častěji než zastupitelstvo. Hejtman 

reprezentoval okres navenek, podepisoval všechny jeho písemnosti a prováděl 

usnesení okresních orgánů. 52 

Dalším orgánem okresu byly okresní komise. Počet komisí závisel na 

velikosti a uspořádání okresu. Členové komise byli z části jmenováni z řad 

oborníků a z části voleni zastupitelstvem. Povinnou okresní komisí byla komise 

finanční. V čele stál předseda zvolen z členů komise. Komise se zaobírala svým 

resortem a, zjednodušeně řečeno, šlo o kontrolní orgán. V čele zbylých komisí stál 

okresní hejtman.53 

 

3.3. Obecní samospráva 

Obce jsou samosprávné celky, jejichž postavení je ze všech orgánů veřejné 

správy tou nejnižší složkou. Pojetí obecní samosprávy bylo také původně převzato 

z Habsburské monarchie recepčním zákonem.54 Ve volbách do zastupitelstev obcí 

měli stále převahu majetní nad nemajetnými, jelikož zde stále fungoval majetkový 

cenzus. Národní výbor si během války uvědomil, že je potřeba novelizace 

volebního řádu do obcí a zavedení všeobecného hlasovacího práva. 

 

3.3.1. Volební řád do obcí 

Novelizace se obecní zřízená dočkaly rychle po válce. Hned na začátku roku 

1919 vyšly 2 zákony týkající se obcí. První z nich, nesoucí číslo 75/1919 Sb., byl 

novým volebním řádem v obcích. Tento zákon tedy hned z kraje existence 

Československé republiky zaručuje všeobecné, tajné, rovné a přímé hlasovací 

 
51 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, JANÁK, Jan a DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od počátků 
státu po současnost. [2. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 570 s. ISBN 978-
80-7106-906-5. Str. 380. 
52 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, JANÁK, Jan a DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od 
počátků státu po současnost. [2. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 570 
s. ISBN 978-80-7106-906-5. Str. 380. 
53 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, JANÁK, Jan a DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od 
počátků státu po současnost. [2. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 570 
s. ISBN 978-80-7106-906-5. Str. 380. 
54 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.317 
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právo. Na tomto volebním řádu se shodly občanské strany se sociální demokracií. 

Oproti původnímu volebnímu řádu přinesl celou řadu demokratických prvků. 

Aktivní hlasovací právo náleželo každé osobě, která bydlela minimálně 3 měsíce 

v dané obci a byli starší, než 21 let. Volen do obecních zastupitelstev mohl být 

každý, komu bylo více, než 30 let a v dané obci bydlel minimálně 1 kalendářní rok. 

Obecní zastupitelstvo pak bylo obsazeno na základě poměrného systému. Počet 

zastupitelů byl nejméně 9 a nejvíce 60. Původně bylo zastupitelstvo voleno na 4 

roky, ale v roce 1933 bylo prodlouženo na let 6.55  

 

3.3.2. Nové obecní zřízení 

Na začátku roku 1919 byl také odsouhlasen zákon č. 76/1919 Sb. novela 

k obecním zřízením, který novelizoval zásadním způsobem tehdejší pojetí obcí. 

Tato novelizace odstranila nedemokratické prvky, které stále v předchozí právní 

úpravě byly. Obecní zastupitelstvo, řádně zvolené ve svobodných, přímých a 

rovných volbách, členy finanční komise obce. Zvolilo jich polovinu a druhou 

polovinu zvolil okresní úřad. Toto opatření mělo sloužit jako jakási pojistka, kdyby 

nějaká obec zvolila do svého zastupitelstva socialistickou většinu, mohlo by 

zastupitelstvo a jiné obecní orgány s rozpočtem obce nakládat způsobem, který 

nebyl v kapitalisticky orientovaném Československu vítaný. 

Komise obce měla opět kontrolní funkci nad resortem, který zastupovala. 

Jako tomu bylo už v okresních zřízeních, stejně i tady, byla finanční komise 

obligatorní orgán. V obecním zřízení ale byla ještě jedna komise obligatorní, a to 

letopisecká, která se starala o vedení obecní pamětní knihy.56 

Dalším orgánem, které volilo zastupitelstvo obce ze svého středu byla 

obecní rada. Členy rady byli starosta, jeho náměstek, či náměstci a z radních. Počet 

se rovnal jedné třetině zastupitelstva. Obecní rada fungovala také jako obecní trestní 

senát. Trestní senát obce mohl být minimálně tříčlenný, odtud tedy minimální počet 

zastupitelů – 9. 

Ve speciálních případech přišla řada i na tzv. mimořádné orgány obce. 

Zemský úřad měl za určitých podmínek pravomoc rozpustit zastupitelstvo obce. 

V případech, kdy se tak stalo, jmenoval prozatímně daný úřad do čela obce buď 

 
55 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, JANÁK, Jan a DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od 
počátků státu po současnost. [2. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 570 
s. ISBN 978-80-7106-906-5. Str. 376. 
56 56 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, JANÁK, Jan a DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od 
počátků státu po současnost. [2. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 570 
s. ISBN 978-80-7106-906-5. Str. 378. 
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monokratického vládního komisaře, nebo kolegiální orgán nazývaný správní 

komise. Úřadem zvolený orgán stál v popředí obce až do zvolení nového 

zastupitelstva. 

V čele obecních orgánů stál starosta obce. Toho si opět zastupitelstvo obce 

volilo ze svého středu. Volbu starosty obce musely schválit státní úřady. U 

okresních měst se jednalo o ministerstvo vnitra, u zbylých tuto volbu schvaloval 

příslušný zemský úřad. Neschválil-li příslušný úřad volbu starosty, pozbývala 

platnosti a musel být zvolen starosta nový. Zastupitelstvo volilo spolu se starostou 

i jeho náměstka. U obcí, kde počet zastupitelů byl vyšší než 24 se volili náměstkové 

dva.  

Ve speciálních případech přišla řada i na tzv. mimořádné orgány obce. 

Zemský úřad měl za určitých podmínek pravomoc rozpustit zastupitelstvo obce. 

V případech, kdy se tak stalo, jmenoval prozatímně daný úřad do čela obce buď 

monokratického vládního komisaře, nebo kolegiální orgán nazývaný správní 

komise. Úřadem zvolený orgán stál v popředí obce až do zvolení nového 

zastupitelstva.57 

Novela rušila nedemokratické prvky, které se v předchozím obecním zřízení 

objevovaly. Příkladem může být zrušení měšťanského práva. „Jako 

nedemokratická byla zrušena instituce měšťanského práva, spočívající hlavně 

v tom, že měšťanům bylo vyhrazeno právo užívání fondů, fundací a ústavů určených 

jen pro měšťany…“58 Dalšími nedemokratickými prvky, které byly novelou 

zrušeny bylo zrušení nařízení o zastoupení virilistů, ale také zrušení zvláštního 

postavení velkostatku v obci, které ustanovovalo moravské obecní zřízení. 

Novelizující zákon se snažil myslet na vše, a tak jím byly dokonce upraveny 

situace, kdy mohlo dojít ke střetu zájmů. Když byl člen nějakého orgánu obce ve 

střetu zájmu při hlasování, bylo mu odepřeno hlasovací právo. Zmíněný střet zájmů 

neplatil pouze pro jeho osobu, ale i když se jednalo o jeho rodinného příslušníka či 

jeho akciovou společnost. Nově byly také představitelům obce předepsány diety, 

což mělo otevřít dveře do samosprávných orgánů příslušníkům chudších vrstev.59 

  

 
57 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, JANÁK, Jan a DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od 
počátků státu po současnost. [2. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 570 
s. ISBN 978-80-7106-906-5. Str.377-378. 
58 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, JANÁK, Jan a DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od 
počátků státu po současnost. [2. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 570 
s. ISBN 978-80-7106-906-5. Str.377. 
59 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.317. 
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3.3.3. Finanční novely 

Dalšími zákony, které upravovaly obecní zřízení byly 3 finanční novely ve 

20. letech minulého století.  

První finanční novela z roku 1921 (Zákon č. 329/1921 Sb.) se věnovala 

finančním komisím obcí a celkově finančnímu hospodaření obce. „Došlo jím 

především k přesnějšímu a preciznějšímu vymezení vzniku a postavení finančních 

komisí“60 V této novele přiřkl stát výnosy z některých daní obcím. Dále pokud se 

na území obce nacházel nějaký velký podnik, mohla obec tento podnik přinutit 

k přispívání do rozpočtu obce. 

První finanční novela nepřinesla slibované ovoce a problém s financováním 

obcí se tak nevyřešil. Na konci dvacátých let tak přišla druhá finanční novela 

(Zákon č. 77/1927 Sb.). Tou se zrušila novela první. Dále pak „užila nepřímou 

závislost obcí na politické správě prostřednictvím zasahování úřadů do finančního 

hospodářství samosprávy.“61 Později přišla ještě novela třetí, která zmírňovala 

některá přísná opatření novely druhé. 

 

3.4. Zákon o stálých seznamech voličských 

Zákon č. 663/1919 Sb. ze dne 19. prosince 1919 zřizoval tzv. voličské 

seznamy. Zákon čítající 18 paragrafů také upravoval způsob vedení voličského 

seznamu a podmínky, pod kterými mohl být občan do těchto seznamů zapsán. 

Voličské seznamy byly zřízeny v každé obci a byli do nich zapisováni ti, kteří 

splňovali dané podmínky a měli právo volit. „Zápis v nich byl nezbytnou formální 

náležitostí k uskutečnění výkonu volebního práva a představovaly tak zcela zásadní 

prvek volebního řízení.“62 Platilo, že ten, kdo splňuje všechny podmínky uvedené 

v tomto zákoně a není výslovně zbaven volebního práva má právo být zapsán do 

těchto seznamů. Zapisovalo se příjmení, jméno, den a rok narození a zaměstnání 

voliče. Voličské seznamy spravovala volební komise pro daný volební obvod.  

Druhý paragraf stanoví základní podmínky, které musí být splněny pro 

nabytí volebního práva. Jde o kritérium věku a v dané obci žijí nejméně 3 měsíce. 

 
60 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.317. 
61 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, JANÁK, Jan a DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od počátků 
státu po současnost. [2. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 570 s. ISBN 978-
80-7106-906-5. Str.378. 
62 MERCL, Jan. Volební právo v první ČSR [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 
<https://theses.cz/id/ugkuaf/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. 
Vedoucí práce doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.. Str.22. 
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Ve třetím paragrafu je taxativní výčet podmínek, za kterých není možné 

provést zápis do veřejně vedené listiny voličů. Volit tedy nemohli podle tohoto 

ustanovení ti, kteří byli soudním výrokem, zbaveni práva nakládati se svým 

majetkem. Ti, kteří upadli v konkurs, byli odsouzeni za trestný čin, o kterém jiné 

ustanovení stanoví, že při dopuštění se tohoto činu zbavuje pachatele volebního 

práva a v posledním čtvrtém bodě je odepřen zápis do voličských seznamů těm, 

kteří jsou pracovně donuceni.63 

  

 
63Vyhledávání ASPI | epravo.cz. EPRAVO.CZ – Váš průvodce právem – Sbírka zákonů, judikatura, 
právo [online]. Copyright © EPRAVO.CZ, a.s. 1999 [cit. 06.03.2020]. Dostupné z: 
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=1565&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 
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4. DRUHY VOLEB V PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ 
REPUBLICE 
 
V předchozí kapitole jsem nastínila, že v první Československé republice 

probíhaly volby na několika úrovních. Volby, na nichž se mohla podílet veřejnost, 

tedy, voleb přímých, existovaly na 4 úrovních. Nejcennějším se jevila možnost 

podílet se na vrcholné státní politice volením do Národního shromáždění. Tím se 

volič podílel na složení zákonodárného orgánu. Volení na této vysoké úrovni bylo 

pro mnoho voličů novým poznatkem, jelikož za dob Rakouska-Uherska, i přes 

postupné uvolňování a zevšeobecňování, můžeme mluvit o přímém všeobecním 

hlasovacím právu až v době první Československé republiky. Kromě voleb do 

Národního shromáždění a obou jeho komor, mohli se voliči podílet také na 

sestavování zemských orgánů, okresních orgánů, ale i obecních. Zcela nové bylo 

volební právo pro ženy, ty za Rakouska-Uherska mohli volit pouze výjimečně 

Když ale hovoříme o volbách, nemluvíme jen o volbách přímých, ale i 

nepřímých. Nepřímo byla volena hlava státu, což jen podtrhuje důležitost i této 

odnože volebního práva.  

 

4.1. Prezidentské volby 
Prvním typem voleb v Československu je volba prezidenta. Hlava státu sice 

nebyla volena přímo z lidu, byla volena tedy nepřímo parlamentem. První 

československé prezidentské volby proběhly podle prozatímní ústavy z 1918: 

 

4.1.1. První prezidentské volby 1918 

První volby na post prezidenta republiky tedy proběhly 14. listopadu 1918. 

Toho dne byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk prvním prezidentem 

Československé republiky. V sedmém paragrafu prozatímní ústavy je ustanovení, 

že takto zvolený prezident bude vykonávat svou funkci, dokud nebude zvolena 

hlava státu podle nové ústavy.  
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4.1.2. Druhé prezidentské volby 1920 

Druhé volby prezidenta republiky se uskutečnily po vydání československé 

ústavy, která byla vydána 29. února 1920. Hlava třetí této ústavy se věnovala 

prezidentu republiky. Ustanovovala, že je volen Národním shromážděním, aby byla 

volba hlavy státu platná, musela být přítomna nadpoloviční většina úhrnného počtu 

poslanců poslanecké sněmovny i senátorů. Prezidentem mohl být zvolen státní 

občan Československé republiky, který byl starší 35 let. Volební období bylo 7 let. 

Hlava státu mohla vzejít již z prvního kola, za předpokladu, že by jeden z kandidátů 

získal 2 třetiny hlasů přítomných hlasujících. Nestalo-li se tak, tak 2 kandidáti 

s nejvyšším počtem hlasů postoupili do druhého kola volby. Pokud by ve druhém 

kole došlo k tomu, že by oba kandidáti získali stejný počet hlasů, vítěz by se určil 

losem. 

K druhým volbám hlavy státu, které se konaly 27. května 1920. V pražském 

Rudolfinu, kde sídlilo Národní shromáždění, se sešlo 270 poslanců a 134 senátorů. 

Odevzdáno bylo 411 platných hlasů. Tomáš Garrigue Masaryk získal 284 hlasů, 

což byly spolehlivě 2 třetiny hlasujících. Stal se tak podruhé během necelých 2 let 

prezidentem Československé republiky. Druhý v pořadí se umístil jeden 

z Masarykových protikandidátů August Naegle, který získal 61 hlasů.64 

 

4.1.3. Třetí prezidentské volby 1927 
Třetí prezidentské volby se uskutečnily opět 27. května, nicméně o 7 let 

později, tedy v roce 1927. I když československá ústava umožňovala být zvolen 

prezidentem pouze dvakrát v řadě, tak osobnost Tomáše Garriguea Masaryka byla 

natolik silná, že mu byla udělena výjimka a mohl se zúčastnit potřetí prezidentských 

voleb. Národní shromáždění se sešlo 286 poslanců a 148 senátorů. Odevzdáno bylo 

432 platných hlasů. Tomáš Garrigue Masaryk s 274 hlasy opět zvítězil v prvním 

kole a stal se potřetí v řadě československým prezidentem. Další kandidát Václav 

Šturc získal 54 hlasů.65 

  

 
64 ČERNÝ Ondřej, 1920, Český rozhlas, [online]. © 1997-2020 Český rozhlas. 8. 2. 2008, [cit. 
10.03.2020] Dostupné z: https://www.rozhlas.cz/prezident08/prezidentskevolby/_zprava/422527 
65 ČERNÝ Ondřej, 1927, Český rozhlas, [online]. © 1997-2020 Český rozhlas. 8. 2. 2008, [cit. 
10.03.2020] Dostupné z:https://www.rozhlas.cz/prezident08/prezidentskevolby/_zprava/422528 
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4.1.4. Čtvrté prezidentské volby 1934 

Tomáš Garrigue Masaryk se ve svých 84 letech rozhodl kandidovat na post 

prezidenta republiky počtvrté. Důvodem mělo být to, že kandidát, kterého on 

favorizoval, Edvard Beneš, neměl dostatečnou podporu v Národním shromáždění 

a jeho vítězství by bylo nejisté. Dne 24. května se uskutečnila čtvrtá historická volba 

československého prezidenta. Přítomno bylo 420 členů Národního shromáždění a 

to 139 senátorů a 281 poslanců. Protikandidát Klement Gottwald získal v tajném 

hlasování 38 hlasů, 53 hlasovacích lístků bylo prázdných a 327 jich získal Tomáš 

Garrigue Masaryk a po čtvrté se stal československým prezidentem.66 

 

4.1.5. Páté prezidentské volby 
Kvůli pokročilému věku a špatnému zdravotnímu stavu byl Tomáš Garrigue 

Masaryk donucen abdikovat 14. prosince 1935. Po jeho abdikaci se uskutečnily 

prezidentské volby hned 18. prosince 1935. Jedinými dvěma kandidáty byli Edvard 

Beneš a Bohumil Němec. Bohumil Němec se ale v předvečer páté prezidentské 

volby vzdal kandidatury. Edvarda Beneše, který získal 340 hlasů. Podpořili ho 

agrárníci, sociální demokraté, Československá strana lidová, Československá 

živnostensko obchodnická strana středostavovská, dokonce i strana komunistická. 

Edvard Beneš se tak stal v pořadí druhým československým prezidentem a zároveň 

posledním prezidentem tzv. 1. Československé republiky.67 

 

4.2. Parlamentní volby 
První parlamentní volby v Československu proběhly na jaře roku 1920. 

Volilo se do poslanecké sněmovny a do senátu. Do poslanecké sněmovny se 

obsazovalo 300 mandátů, do senátu 150. Rozdíl byl v aktivním i pasivním volebním 

právu.  

 
4.2.1. Volby do poslanecké sněmovny 
Do poslanecké sněmovny mohli volit všichni občané Československé 

republiky, kterým bylo více jak 21 let a voleni mohli být od jejich 30 let. Poslanecká 

sněmovna se obsazovala jednou za 6 let. První volby proběhly za vysoké volební 

 
66ČERNÝ Ondřej, 1934, Český rozhlas, [online]. © 1997-2020 Český rozhlas. 8. 2. 2008, [cit. 
10.03.2020] Dostupné z: https://www.rozhlas.cz/prezident08/prezidentskevolby/_zprava/427276 
67 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938) Díl druhý. Československo a 
české země v krizi a v ohrožení (1930-1935). Praha: Libri, 2002. Dějiny českých zemí. ISBN 80-
7277-031-4. Str.569-574 
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účasti 18. dubna 1920. Jednalo se o první všeobecné volby, jichž se účastnily ženy 

na českém území. Volby do poslanecké sněmovny vyhrála Československá 

sociálně demokratická strana, která získala přes 1 milion hlasů v Česku, na 

Slovensku získala přes 510 tisíc, což byl překvapivý výsledek, jelikož tam se 

očekávalo vítězství Hlinkovy Lidové Slovenské strany.68 

Druhé volby do poslanecké sněmovny se konaly 15. listopadu 1925. Tyto 

volby v Čechách vyhrála Komunistická strana, která získala 14,14 % hlasů. 

V celorepublikovém měřítku ale skončila druhá za Republikánskou stranou 

venkovského a malorolnického lidu.69 

Třetí volby do poslanecké sněmovny se konaly 27. října 1929. Opět v nich 

zvítězila RSVaML, druzí a třetí byli socialistické strany a KSČ se umístila na 4. 

místě.70 

Čtvrté a zároveň poslední volby do poslanecké sněmovny se uskutečnily 

v 19. května 1935. Ve výsledcích těchto voleb se projevilo nacistické hnutí, které 

se v té době začínalo šířit z Německa do zemí v celé Evropě. Vyhrála 

Sudetoněmecká strana, v čele s Konradem Henleinem, která získala 15,18 %. Druzí 

byli agrárníci RSVaML se 14,29 %, třetí ČSDSD dosáhla 12,55 % a čtvrtá KSČ 

získala 12,55 %.71 

 
4.2.2. Volby do senátu 

Aktivní volební právo do senátu měli občané Československa, kterým bylo 

více jak 26 let. Pasivně však mohli být Čechoslováci voleni až po dovršení 45 let. 

První volby do senátu se uskutečnily roku 1920 těsně po prvních volbách 

do poslanecké sněmovny 25. dubna 1920. Stejně jako ve volbách do poslanecké 

sněmovny v nich zvítězila Československá sociálně demokratická strana dělnická. 

Získala o 800 000 hlasů více než druhá Československá strana lidová.  

 
68 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938) Díl první. Vznik, budování a 
zlatá léta republiky (1918-1929). 2., opr. vyd. Praha: Libri, 2003. Dějiny českých zemí. ISBN 80-
7277-195-7. Str. 123-125 
69KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938) Díl první. Vznik, budování a 
zlatá léta republiky (1918-1929). 2., opr. vyd. Praha: Libri, 2003. Dějiny českých zemí. ISBN 80-
7277-195-7.Str.377 
70 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938) Díl první. Vznik, budování a 
zlatá léta republiky (1918-1929). 2., opr. vyd. Praha: Libri, 2003. Dějiny českých zemí. ISBN 80-
7277-195-7.  Str.557-558. 
71 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938) Díl druhý. Československo a 
české země v krizi a v ohrožení (1930-1935). Praha: Libri, 2002. Dějiny českých zemí. ISBN 80-
7277-031-4.Str. 488 
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Od 15. listopadu 1925 probíhaly volby současně s volbami do Poslanecké 

sněmovny. Výsledky voleb do senátu dopadly vždy podobně a kopírovaly složení 

poslanecké sněmovny. 

Senát nedisponoval takovými pravomocemi jako poslanecká sněmovna. 

Vedli se časté diskuze buď o zrušení senátu, či zda je ho vůbec potřeba. Zákon 

týkající se senátu byl poměrně často novelizovaný. Senát byl obsazován ve volbách, 

kde se volilo ve 13 volebních krajích. Podle velikosti kraje byl určený počet 

senátorů, který v něm byl volen. Celkem v senátu zasedalo 150 senátorů. 

 

4.3. Referenda 

Přesto, že zákonodárná moc byla v rukou parlamentu, existovala zde 

možnost, kdy vláda mohla vyhlásit referendum. Jednalo se jakýsi mechanismus, 

kterým mohla teoreticky vláda obejít parlament. Když vláda předložila návrh 

zákona Národnímu shromáždění, ten ho zamítl, mohla vláda vyhlásit referendum, 

kdy nechala lid o tomto návrhu hlasovat. Právo účastnit se referenda by měl ten, 

kterému náleží aktivní volební právo do poslanecké sněmovny, tedy alespoň 21 let 

věku. K této instituci, ale nikdy nebyl vydán prováděcí zákon, což znamenalo, že 

tento institut byl bezvýznamný.72  

 
72 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.305 
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5. VOLEBNÍ SOUDNICTVÍ 
 
V dnešní době spadá soudní přezkum voleb pod správní soudy. Za dob první 

republiky byl ale zřízen volební soud, jehož agendou byly vyloženě pouze volby.  

 

5.1 Volební přezkum za dob Habsburské monarchie 
Za dob Rakouska-Uherska a postupným zaváděním volebního práva si 

právo rozhodovat o volebních sporech ponechával pouze panovník. S postupným 

uvolňováním absolutistických poměrů si jiné státní orgány nárokovaly tuto 

pravomoc. V druhé polovině 19. století přešla tato pravomoc do Říšské rady. Tím, 

že o mandátní ch sporech rozhodoval zákonodárný orgán, docházelo spíše než ke 

spravedlivému posuzování tohoto práva, k posuzování z hlediska politického. Což 

bylo nevýhodné pro menšiny v těchto sporech.  

 

5.2. Soudnictví v Československu 

Organizace moci soudní byla inspirovaná z Rakouskou-Uherské organizace 

soudnictví. Přesto se od Rakousko-Uherského vzoru lišila, i když ne moc. 

V Československu nebyla soudní soustava, jakou máme nyní. Za dob 

Československa existoval Ústavní soud, což byl velmi pokrokový orgán na tehdejší 

dobu.73 

V čele veřejnoprávní větve soudnictví stál Nejvyšší správní soud. Ten byl 

vytvořen hned v roce 1918. Ten měl zabezpečovat ochranu veřejných subjektivních 

práv občanů. Správní soudnictví bylo v období první republiky na vysoké úrovni. 

Ochranu občanů ve sporech se správními orgány nezajišťoval pouze Nejvyšší 

správní soud, ale i řádné soudy, což bylo garantováno ústavou. Župní zákon z roku 

1920 se také věnoval správnímu soudnictví. Do této skupiny patří i volební soud. 

Nebyl samostatný, nýbrž spadal pod Nejvyšší správní soud.74 

Ostatní soudy, které byly v Československu lze rozdělit do třech větví. Šlo 

o soudy trestní, civilní soudy řádné a mimořádné a rozhodčí soudy. Trestní a civilní 

soudy byly čtyřstupňové. Poslední instancí byl Nejvyšší soud sídlící v Brně, jenž 

 
73 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.318. 
74 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.318. 
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vznikl v roce1918. V soustavě pod ním byly vrchní soudy. První instancí pak byly 

krajské soudy.75 

Déle pak byly zřízeny třeba soudy živnostenské, pracovní, labské plavební, 

pojišťovací, rozhodčí soudy nemocenských pojišťoven atd.76 

 

5.3. Zavedení volebního soudu v Československu 

Nespravedlivé posuzování volebních sporů za habsburské monarchie vedlo 

Československé státníky k zavedení specializovaného volebního soudu, který se 

zaobíral pouze touto problematikou. Došlo k tomu v roce 1920. Spolu se zavedením 

československé ústavy, která na tento zákon odkazovala v paragrafu 19: 

„§ 19 

(1) O platnosti voleb do sněmovny poslanecké i do senátu rozhoduje volební soud. 

(2) Podrobnosti upravuje zákon.“77 

 

Zákon, který byl vydán, a na nějž ústava je zákon č. 125/1920 Sb.. Tento 

zákon měl 26 paragrafů. Pojednává o vnitřní struktuře volebního soudu. V jeho čele 

stál prezident. S ním zasedalo 12 přísedících. Volební soud měl 12 náhradníků. 

V prvním paragrafu je také uvedeno, že volební soud spadá pod Nejvyšší správní 

soud.  

Přísedící a náhradníci jsou voleni poslaneckou sněmovnou na její volební 

období. Členové volebního soudu nesmějí býti ani členy Národního shromáždění 

ani župního zastupitelstva.78 

Volební soud rozhodoval pouze v senátech nebo v plénu. 

  

 
75VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.318-319. 
76 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Str.319. 
77Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Zákon ze dne 29. února 1920, kterým se 
uvozuje Ústavní listina Československé republiky. [online]. © 1995-2018, Parlament České 
republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html 
78 Wolters Kluwer, Zákon ze dne 29. února 1920, o volebním soudě [online], © 2020 Wolters 
Kluwer ČR, a. s., U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3. Dostupné: 
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/1706/1/2/zakon-c-125-1920-sb-o-volebnim-
soude/zakon-c-125-1920-sb-o-volebnim-soude 
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5.4. Kompetence volebního soudu 

Kompetence volebního soudu jsou uvedeny paragrafu osmém zákona o 

volební soudě: 

„§ 8. 

Volební soud: 

1. rozhoduje o stížnostech do výsledků reklamačního řízení provedeného podle 

zákona o stálých seznamech voličských ze dne 19. prosince 1919, čís. 663 Sb. z. a 

n.; 

2. zkoumá a ověřuje volby členů Národního shromáždění a župních zastupitelstev; 

 

3. rozhoduje o stížnostech do voleb do Národního shromáždění, župních 

zastupitelstev, župních výborů a komisí; 

 
4. rozhoduje v případech § 13 o ztrátě mandátu; 

 
5. rozhoduje podle zákona ze dne 18. června 1924, č. 144 Sb. z. a n., o tom, zdali u 

určitého člena Národního shromáždění nastal případ neslučitelnosti. 

Jakákoli rozhodovací pravomoc nejvyššího správního soudu je ve volebních 

sporech, uvedených v tomto paragrafu, vyloučena.“79 

 

Volební soud disponoval ještě jednou kompetencí, která zde není uvedená. 

Volební soud mohl podat návrh na rozhodnutí Ústavního soudu, když zjistil, že 

nějaký zákon je v rozporu s ústavním pořádkem.“80 

  

 
79 Wolters Kluwer, Zákon ze dne 29. února 1920, o volebním soudě [online], © 2020 Wolters 
Kluwer ČR, a. s., U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3. Dostupné: 
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/1706/1/2/zakon-c-125-1920-sb-o-volebnim-
soude/zakon-c-125-1920-sb-o-volebnim-soude. 
80 Wolters Kluwer, Zákon ze dne 29. února 1920, o volebním soudě [online], © 2020 Wolters 
Kluwer ČR, a. s., U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3. Dostupné: 
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/1706/1/2/zakon-c-125-1920-sb-o-volebnim-
soude/zakon-c-125-1920-sb-o-volebnim-soude. 
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5.5. ŘÍZENÍ PŘED VOLEBNÍM SOUDEM 

Pro řízení před volebním soudem platila stejná opatření, jako při řízení před 

Nejvyšším správním soudem, což bylo uvedeno v zákoně o volebním soudě 

v paragrafu 23. Řízení před volebním soudem bylo zahajováno na návrh. Výjimkou 

byla řízení zahajována z moci úřední. Ex offo byla zahajována řízení ověřovací.81 

Podle typu řízení se měnily i subjekty řízení. Před volebním soudem mohli stanout 

jednotlivci, státní orgány, či volební skupiny. Vše záleželo na typu řízení.82 

 Řízení před volebním soudem bylo téměř vždy veřejné. Výjimky opět 

tvořilo řízení verifikační. Byl veden spis řízení, do kterého mohli účastníci 

v průběhu řízení nahlížet. Řízení před volebním soudem končilo vydáním 

rozhodnutí.  

 
81 MACURA, Jan. Volební soud a jeho judikatura [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-04-15]. 
Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/typ3b/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická 
fakulta. Vedoucí práce Ladislav Vojáček. Str. 39-40 
82 MACURA, Jan. Volební soud a jeho judikatura [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-04-15]. 
Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/typ3b/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická 
fakulta. Vedoucí práce Ladislav Vojáček. Str. 41-42 
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5. VOLEBNÍ PRÁVO ŽEN NA ČESKÉM ÚZEMÍ 
 

Ženy se na českém území dočkaly volebního práva až v roce 1919, když se 

účastnily voleb do Národního shromáždění. V přechozím státním režimu sice vítali 

údajné všeobecné volební právo, ale to ženy oficiálně stále volit nemohly. 

Rovnoprávnost volebního práva přišla až se vznikem Československé republiky. 

 

6.1. Světový kontext volebního práva žen 

Do 20. století se ženské volební právo v žádné zemi téměř nevyskytovalo. 

V polovině 19. století se začaly ozývat první hlasy, co volali po volebním právu i 

pro ženy.  

V roce 1848 se ve Spojených státech amerických konalo první shromáždění 

žen, které prohlašovalo, že ženy jsou si rovny s muži. Tento sjezd se považuje za 

počátek světového hnutí za volební právo žen neboli „Women’s suffrage 

movement“ toto hnutí se postupně šíří po celé světě a po masivních protestech žen 

začínají první státy zavádět volební práva i pro ženy. 

První zemí, kde ženy získaly volební právo byl Nový Zéland v roce 1893. 

Prvními státy na starém kontinentě jsou na začátku tisíciletí severské země Finsko, 

Dánsko a Norsko. 

 

6.2. Habsburská monarchie 

V Habsburské monarchii bylo volební právo rozděleno do 4 kurií. Této 

problematice je věnován začátek této práce. V Habsburské monarchii nebylo rovné 

hlasovací právo ani pro muže, natož ženy. Pozoruhodností ale zůstává, že některé 

ženy oprávněny byly k výkonu volebního práva. Jednalo se o ženy, které byly 

příslušné k velkostatkářské kurii. Toto volební právo zahrnovalo ale minimální 

počet žen a ty, které byly oprávněny k tomuto aktivnímu volebnímu právu, tak 

musely ho vykonávat prostřednictvím plnomocníka.83 

Toto volební právo, ale ženám takto oprávněným zaniklo společně se 

zánikem kurií. Když vešla v platnost volební reforma roku 1907, tak zanikly 

volební kurie. Po této reformě je Rakousko-Uherské volební právo prezentováno 

 
83 GELNAROVÁ, Jitka. Acta Politologica. Volební reforma z roku 1907 v diskursu českého hnutí 
za volební právo pro ženy [online]. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Katedra 
politologie Institutu politologických studií, 2012. [cit. 25. 2. 2020] Dostupné z: 
https://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00227.pdf. Str. 194 
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jako všeobecné, přímé a rovné. To ale není tak docela pravda. Ženy stále nebyly 

oprávněny všeobecně volit. 

 

6.3. České emancipační hnutí 

V českých zemích se od poloviny 19. století šíří mezi ženami názor, že by 

měly mít stejné možnosti jako muži, tedy i mít možnost volit. Bezpochybně to 

souviselo s tím, že ženy se začaly více vzdělávat, začaly také chodit na vysoké 

školy. České emancipistické hnutí na vzdělání zakládaly svou argumentaci. Chtěly 

obsazovat lepší pracovní pozice, neb k tomu měly dosažené patřičné vzdělání.84 

Na přelomu tisíciletí začaly vznikat na českém území různé spolky a ženy 

se v nich začaly. Mezinárodní vliv žen, které se se stavěly za svá občanská práva a 

požadovaly scházet Rovnost mezi pohlavími, zavál i do českých zemí a české ženy 

se začaly ptát po svých právech.85 

 

6.4. Ženský spolek 

V roce 1905 se v Čechách začalo zvedat hnutí za všeobecné volební právo. 

Ženy byly tohoto hnutí také součástí a hlasitě volaly po volebním právu. Roku 1905 

vznikl Ženský klub, kde se začaly scházet ženy, za cílem získat stejná politická 

práva jako muži. Devatenáctého listopadu se uskutečnila schůze, kde se probíraly 

události v Praze posledních dní. Na programu měly všeobecné hlasovací právo a 

generální stávka. Ženy začaly silně bojovat za svá práva a rovnoprávnost mezi 

pohlavími. 

Ženy se začaly účastnit manifestačních pochodů a začaly nahlas volat po 

svých právech a zároveň burcovaly další ženy, aby se k nim přidávaly. Přidávaly se 

ženy bez ohledu na to, do jakému stavu byly příslušné. 

  

 
84 DRNOVSKÁ, Eliška. Boj za volební právo českých žen: Zemská pokroková organizace žen na 
Moravě a její politická činnost. [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 
<https://is.muni.cz/th/qnr85/>. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. 
Vedoucí práce Denisa Nečasová.Str. 12-13 
85 GELNAROVÁ, Jitka. Acta Politologica. Volební reforma z roku 1907 v diskursu českého hnutí 
za volební právo pro ženy [online]. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Katedra 
politologie Institutu politologických studií, 2012. [cit. 25. 2. 2020] Dostupné z: 
https://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00227.pdf. Str. 196 
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Bohužel i přes snahu Ženského spolku, i přes vysoce početnou účast žen na 

manifestacích se nikdo na demonstracích nevyjadřoval k ženskému volebnímu 

právu.86 

Velké hnutí probíhalo také v ženských časopisech, které v té době 

vycházely. Příkladem může být časopis Ženský svět. Zde vycházely články, které 

seznamovaly ženy s tím, že mohou bojovat za svá práva. V neposlední řadě také 

prohlášení předních českých feministek.87 

Ženy byly v Ženském spolku zvláště aktivní právě v letech 1905-1907, kdy 

se připravoval nový volební zákon. Posílali do říšské rady petice, kde požadovali 

všeobecné, přímé, rovné hlasovací právo pro muže i ženy.88 

 Volební reforma, která přišla s novým volebním zákonem roku 1907 byla 

pro české feministické hnutí velkým zklamáním. Jak je již výše uvedeno, tento 

volební přiznává všeobecné, přímé hlasovací právo pouze mužům. 89 

 

6.5. Volby do říšského sněmu 

Jedna z hlavních představitelek Františka Plamínková díky svému bádání 

zjistila, že ženy sice neměly aktivní volební právo, nicméně volební řád 

nevylučoval pasivní volební právo žen.90  

Ženský spolek připravil v roce 1908 kandidaturu 3 žen. Jednalo se 

jmenovitě o Karlu Máchovou, Marii Tůmovou a Boženu Zelinkovou. Božena 
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Zelinková nakonec svou kandidaturu vzdala, ale předchozí 2 ženy se voleb 

zúčastnily.91 

Příležitost, která se ženám naskytla v 1912 byla ojedinělá. V tomto roce 

zemřel mladočeský poslanec a Mladočeši do nechali kandidovat spisovatelku 

Boženu Kunětickou – Vikovou. Ta byla zvolena a Ženský spolek slavil nevídaný 

úspěch. Místodržící v Čechách jí odmítl pustit do zemského sněmu, nicméně to, co 

se Boženě Kunětické – Vikové povedlo byl nepopsatelný úspěch pro Ženský 

spolek.92 

Další snahy českých žen byly bohužel přerušeny světovou válkou v roce 

1914. Ženy se přesto svých práv nevzdaly. 

  

6.6. Československá republika 

Po konci druhé světové války a vzniku samostatného československého 

státu. Došlo k rozsáhlým reformám, co se státoprávních norem týče. Mezi jednu 

z nejdůležitějších se určitě bude řadit všeobecné, přímé a spravedlivé hlasovací 

právo. Je ale důležité říct, že ženy to neponechaly náhodě a chodily demonstrovat 

za svá práva při každé příležitosti, jež se jim naskytla. 

Českoslovenští státníci vydali 31. ledna zákon č. 75 /1919 Sb. Řád volební 

v obcích Republiky československé. Tento zákon opravňoval volit všechny státní 

občany Československé republiky, kteří splňovali jiné náležitosti.: 

„§ 1 
Podmínky práva volebního. 

Právo voliti do obecního zastupitelstva přísluší všem státním občanům 
Československé republiky, kteří mají náležitosti §u 2 zák. z 19. prosince 1919, č. 
663 Sb. z. a n. O volebním právu příslušníků branné moci a četnictva platí 
ustanovení zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 56 Sb. z.a n.“93 
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Boj českých žen za všeobecné volební právo došel vítězného konce, když 29. února 

vyšla nová československá ústava, kde bylo volební právo žen pevně zakotveno. 
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6. ZÁVĚR 
 

Tato diplomová práce si v úvodu vytyčila za více podrobně prozkoumat 

volební právo v první Československé republice. Cesta, na kterou jsem se touto 

prací vydala si troufám říci, že byla zdařilá. 

Nejdříve jsem poznala prvopočátky voleb, které se na českém území 

odehrávaly ještě za dob Habsburské monarchie. Revoluční rok 1848 byl revolučním 

v mnoha evropských zemích. Revoluční myšlenky došly až Habsburské monarchie, 

kde se v těchto letech objevila první šance na demokratizaci. Toto období bylo 

bohaté na vydávání ústavních zákonů a jiných předpisů. 

Revoluční hnutí v Habsburské monarchii se ale nezdařilo a byl zde opět 

nastolen absolutistický režim. Pod vedením ministerského předsedy Alexandera 

Bacha. Ten ale v Habsburské monarchii dlouho nevydržel a po nevydařené 

zahraniční politice se na přelomu padesátých a šedesátých let 19. století dochází 

k jeho konci. 

Další významnou událostí, která poznamenala vývoj v Habsburské 

monarchii bylo rakouskouherské vyrovnání. Z Habsburské monarchie se stalo 

Rakousko-Uhersko. V této době se čeští političtí představitelé pokusili o 

Rakouskočeské vyrovnání bohužel neúspěšně. 

Rakouskou-Uhersko se vydalo cestou dualistické říše a postupným 

opouštěním od absolutistických hodnot. Bylo zavedeno všeobecné, přímé, 

hlasovací právo, což ovšem nebyla pravda, protože ženy stále nemohly volit. Nutno 

ale říct, že to byl velký pokrok pro říši, kde ještě pár let zpět vládl absolutismus. 

Poté jsem stručně popsala druhy voleb, které v Rakousku-Uhersku 

probíhaly.  

Další kapitolu už jsem věnovala 1. světové válce a vzniku samostatného 

československého státu. Popsala jsem odboj za války i události, které bezprostředně 

vedly k vyhlášení samostatného Československa. 

Zde se dostáváme k samostatnému jádru práce. Popsala jsem legislativní 

činnosti československých státníků. Vývoj samosprávy, který byl dost 

komplikovaný a volební řády. 

V další části mé práce, která se věnuje konkrétním volbám, které 

v Československu proběhly. Jsem stručně popsala průběh a výsledky jednotlivých 

voleb. 
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Volební soudnictví, které má svou samostatnou kapitolu jsem podrobně 

zkoumala poprvé a byla to pro mě zcela nová problematika. I když už za první 

republiky byl volební soud součástí Nejvyššího správního soudu. 

V poslední, závěrečné kapitole jsem se věnovala jednomu z nejdůležitějších 

témat celé práce, a to volebním právem žen, ale i celkově jejich rovnoprávnosti. 

Získané poznatky, které mi tato práce přinesla, určitě v budoucnosti 

zužitkuji. Myslím, že napsáním této práce jsem si splnila cíl. 
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7. RESUMÉ 
 
This diploma thesis has set out in the introduction to explore in more detail 

the right to vote in the first Czechoslovak Republic. 

First, I got to know the early beginnings of the elections that took place on 

the Czech territory during the time of the Habsburg monarchy. The revolutionary 

year 1848 was revolutionary in many European countries. The revolutionary ideas 

came to the Habsburg monarchy, where the first chance for democratization 

appeared in these years. This period was rich in issuing constitutional laws and 

other regulations. 

But the revolutionary movement in the Habsburg monarchy failed, and an 

absolutist regime was restored. Under the leadership of Prime Minister Alexander 

Bach. But it did not last long in the Habsburg monarchy and after a failed foreign 

policy at the turn of the fifties and sixties of the 19th century its end. 

Another important event that marked the development of the Habsburg 

monarchy was the Austro-Hungarian settlement. The Habsburg monarchy became 

Austria-Hungary. Unfortunately, at this time, Czech political leaders tried 

unsuccessfully to settle the Austrian-Czech settlement. 

The Austro-Hungarian Empire embarked on the path of a dualist empire and 

a gradual abandonment of absolutist values. A universal, direct, voting right was 

introduced, which was not true because women still could not vote. But it must be 

said that it was a great advance for the empire, where absolutism reigned a few 

years back. 

Then I briefly described the types of elections that took place in Austria-

Hungary. 

Another chapter I devoted to the First World War and the establishment of 

an independent Czechoslovak state. I described the resistance during the war and 

events that immediately led to the declaration of independent Czechoslovakia. 

Here we come to a separate core of work. I described the legislative 

activities of Czechoslovak statesmen. The development of self-government, which 

was quite complicated and electoral regulations. 

In the next part of my work, which deals with the specific elections that took 

place in Czechoslovakia. I briefly described the course and results of individual 

elections. 
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The electoral judiciary, which has its own chapter, was examined in detail 

for the first time and it was a completely new issue for me. Even during the First 

Republic, the Election Court was part of the Supreme Administrative Court. 

In the last, final chapter I dealt with one of the most important topics of the 

whole work, namely the voting rights of women, but also their equality in general. 

I will certainly use the knowledge gained from this work in the future. I 

think by writing this thesis I have achieved my goal. 
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