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Zánik Československa rozdělenim na dva nástupnické subjekty - samostatnou
Českou republiku a Slovenskou republiku - b)'vá hodnocen převážně emotivně, což
s ohledem na historicky krátké období několika let, které od této skuuplynuly. Je však nezbytné analyzovat celou problematiku v širších souvislostech a pokusit se hledat odpověď na otázku, zda byla jiná alternativa. .Jedním
z kličových problémů této analýzy musí nutně být charakter a specifické rysy
československého federalismu, tak, jak byl vytvářen v roce 1968 a tak, jak skutečně
fungoval po roce 1989.
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Teorie federalismu

V současné politologické a státoprávní literatuře je pojem federalismus / vnímán
ve třech rozdílných úrovních:
a) Společenský či integrální federalismus, který nechce omezit federativní uspořádá
ní jen na státni pořádek, ale týká se i oblasti hospodářské, sociální a kulturní. Federalismus zde vystupuje jako prostředek širši společenské reformy,
demokratizace společnosti.
b) Státní federalismus - buď v podobě spolkového státu, nebo ve formě regionální či
místní autonomie.
c) Nadstátní federalismus, který' může mít charakter mezinárodní organizace (konfederace, unie), ale i regionální spolupráce hraničních regíonů. V této podobě dnes
federalismus vystupuje jako perspektivní forma sjednocení Evropy.
Pokud se soustředíme pouze na státní formy federalismu, je třeba poukázat na
to, že sdružení států vznikají zpravidla tím, že určité samostatné státy se dostávají
do trvalejších a užších právních vztahů politické povahy. Historicky je federativní
uspořádáni důsledkem sloučeni státních útvarů do většího celku, a to buď na smluvním základě, nebo přijetím společné ústavy.
V německé státovčdě byl konstruován ostrý protiklad spolkového státu
(Bundesstaat) a spolku států (Staatenbund) jako dvou základních typů sdružení
států, který by I převzat československou státoprávní teorií předválečnou i pozdější.
V soudobé literatuře již tento rozdíl není tak vyhrocen.
Spolek států či konfederace spočívá v mezinárodněprávní organizaci samostatných států. Nejvyšším orgánem spolku je zpravidla konvent (shromáždění)
smluvních států. Klasický spolek států nemá žádné bezprostřední zákonodárství a
státní občany: dnes se však tyto znaky objevují i u určitých státních společenství.
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Úkoly spolku států jsou většinou velmi úzce vymezené; těžiště státnosti spočívá
státech, které jsou i samostatn)'mi subjekty mezinárodního společenství. Pravidelně chybí také pf'ímé spolkové daně. místo nich členové platí určité
příspěvky. Státy mají samozřejmě právo ze spolku vystoupit.
Historicky se spolek států (konfederace) ukázal jako spíše přechodná forma
uspořádání vztahů mezi státy. ovšem pl'echodnost, respektive dočasnost a na druhé
straně trvalost jsou pojmy z hlediska času velmi relativní.
Spolkový stát či federace vznikl jako výsledek praktické činnosti "otců zakladatelů" USA, kompromisu mezi představou silně centralizovaného státu a spolku
států na Ústavním shromáždění ve Philadelphii v roce 1787? I když federativní
uspořádání USA se stalo určitým vzorem, konkrétní forma spolkového státu je vždy
výsledkem individuálního vývoje, který má své zvláštnosti, odchylky od modelu.
Většina tradičních federací vznikala v podobě národních států a pokud se jednalo o státy mnohonárodní, národnostní otázka nebyla motivem jejich vzniku. Tento
přístup vytvářel podmínky pro ústavní zákaz vystoupení členského státu z federativního celku. Jinak tomu bylo u federací vytvořených na národnostním principu,
kde by takový zákaz byl popřením přirozeného práva národa na sebeurčení až po
vytvoření samostatného státu, což je dnes obecně uznávaným principem mezinárodního práva.
V přístupu k otázce suverenity spolkového státu ajeho součástí existují dvě koncepce: dualistická, jejíž stoupenci vidí státní moc rozdělenou mezi stát spolkový a
státy členské, takže jim přísluší oběma společně (jinak řečeno i členské státy jsou
pravé státy), a na koncepci monistickou, podle níž členské státy nemají vlastní suverenitu, ta přísluší pouze spolkovému státu, který je tak vlastně decentralizovaným jednotným státem. Uznává se však obecně, že z hlediska
mezinárodní subjektivity jsou všechny státy vlastně unitární, tj. federace vystupují
ve vnějších vztazích jako jeden stát.
Účinný model spolkového státu spočívá ve čtyřech základních elementech:
a) rozdělení kompetence výkonu státní moci mezi spolek (federaci) a členské státy,
přičemž změnaje možná jen se souhlasem členských států,
b) účinná forma spoluúčasti členských států na federální státní moci,
c) ústavní, zákonodárná a správní autonomie členských států, tj. vlastní ústava a
zákonodárství, občanství, úprava volebního práva, státní správa, kontrolní mechanismus, symboly,
d) federalistický finanční pořádek, který stanoví pravidla financování federace a
členských zemí.
Moderní teorie federalismu se zabývají zejména mechanismem fungování
spolkového státu, který zabezpečuje práva členských států a zároveň efektivní půso
bení federativního celku. Značnou úlohu přitom mají federální ústavní orgány, zejména parlament (dvoukomorový systém) a ústavní soud, samozřejmě při stabilitě
ústavní úpravy3!
ve
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Specifické rysy

československé

federace

Při vzniku československé federace v roce 1968 byla snaha tvůrců ústavního zákona o federaci promítnout do něj zásady moderního federalismu historicky, sociálně a politicky limitována. Federativní uspořádání československého státu se
vyznačovalo několika výraznými odchylkami od teoretického modelu:
a) Československý stát vznikl jako unitární celek, který byl dodatečně, s odstupem
padesáti let, federalizován.
b) Výchozím principem federalizace se stala otázka národnostní, respektive státoprávní řešení rovnoprávného vztahu dvou státotvorných národů - Čechů a Slováků.

c) Československá federace v důsledku toho představovala unikátní dvoučlenný systém.
Přestože československá federace nevznikla smluvním sdružením dosud samostatných států, byla konstruována představa vzniku federace "zdola", od
členských států na principu dohody. V preambuli ústavního zákona o čs. federaci se
uvádí: "My, národ český a slovenský, vycházejíce z poznání, že naše novodobé dějiny jsou prodehnuty oboustrannou vůlí žít ve společném státě"
"reprezentováni
svými zástupci v České národní radě a ve Slovenské národní radě jsme se dohodli
na vytvoření československé federace." Na rozdíl od Slovenské národní rady však
Česká národní rada do jara I968 neexistovala. Po politickém rozhodnutí o federalizaci státu byla vytvořena volbou dosavadního Národního shromáždění, tedy bez pří
mých voleb.
Národnostní pojetí federace bylo považováno za jedině možné. Přestože
zástupci Moravy a Slezska vystoupili s představou trojstranné federace, vládní komise pro přípravu federalizace státu jejich návrhy bez dalšího odmítla. Přitom samotný základ federace, vyjádřený v čl. I úst. zákona, totiž dobrovolný svazek
rovnoprávných národních států, byl v určitém smyslu stejně fiktivní jako dřívější
idea čechoslovakismu. Tato koncepce zjevně směšovala národnost a státní

občanství. 41

Ze skutečnosti, že federace byla státoprávním vyjádřením vztahu dvou národů,
vyplynula nutně otevřenost federace. Přestože mechanismus vystoupení nebyl
ústavním zákonem upraven, v čl. I se zdůrazňuje právo na sebeurčení každého z obou
státotvorných národů. Rovněž v preambuli zákonaje uznána nezadatelnost práva národa na sebeurčení až do oddělení.
Proklamativní charakter těchto ustanovení byl odstraněn teprve v roce 1991, kdy
byl Federálním shromážděním přijat ústavní zákon Č. 327II 991 Sb., o referendu.
V čl. I stanovil, že o návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z federace lze rozhodnout jen referendem. Hlasovací právo měl v příslušné republice každý, kdo byl oprávněn volit do příslušné národní rady. Referendum měl
vyhlásit prezident ČSFR oznámením ve Sbírce zákonů na návrh příslušné národní
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rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu. Referendum se mělo konat do 90 dnů ode
dne, kdy prezident ČSFR obdržel návrh najeho konání. Návrh na vystoupení z federace by byl přijal, pokud by se pro něj vyslovila nadpoloviční většina oprávněn)'ch
voličů republiky. Federace pak v takovém pf"ípadě měla zaniknout uplynutím jednoho roku od vyhlášení výsledku referenda. V případě, kdy by nebylo dosaženo
potřebné většiny hlasů pro tento návrh, bylo by možné referendum opakovat nejctr-ive za 5 let.
Skutečnost, že federace byla tvořena jen dvěma členskými státy, se nejvýrazněji
projevila ve struktuře a činnosti zákonodárného sboru federace. Ve Federálním shromáždění, jež sestávalo ze dvou sněmoven - Sněmovny lídu a Sněmovny národů byla ústavně stanovena rovnost obou sněmoven (čl. 29/2 úst. zákona o čs. federaci)
s tím, že k platnému usnesení Federálního shromáždění bylo zásadně třeba
souhlasného usnesení obou sněmoven (čl. 29/3).
Sněmovna lídu měla 200 poslanců (v roce 1990 byl počet snížen na 150), Sně
movna národů 150 poslanců, z nichž 75 bylo volcno v České republíce a 75 ve Slovenské republíce. Sněmovna lídu byla schopna se usnášet za přítomnosti
nadpoloviční většiny svých poslanců. Sněmovna národů byla usnášeníschopná,
byla-Ii přítomna nadpoloviční většína poslanců zvolených v každé z republík tvoří
cích federací. K platnému usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny
poslanců v každé sněmovně. K přijetí federální ústavy, ústavního zákona Federálního
shromáždění a k jejich změně, k volbě prezidenta republíky a k jeho usnesení o vypovězení války bylo podle čl. 41 úst. zákona o čs. federaci třeba souhlasu třípětino
vé většiny všech poslanců Sněmovny lidu, jakož i souhlasu třípětinové většiny
všcch poslanců Sněmovny národů zvolen)'ch v České republice a třípětinové většíny
všech poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice. Vedle toho
platil zákaz majorizace při hlasování o řadě zákonů, při schvalování programového
prohlášení vlády a při hlasování o návrhu na vyslovení důvěry vládě. [ v těchto pří
padech hlasovali ve Sněmovně národů poslanci zvolení za Českou republiku a za
Slovenskou republiku odděleně, příčemž usnesení bylo přijato jen tehdy, hlasovalali pro ně většina všech poslanců v obou kuriích.
Pro celou I'adu usnesení Federálního shromáždční tedy platila možnost zablokováni menšinou poslanců (například v případech hlasování o ústavním zákonu nebo
volby prezidenta republiky to by I krajní možný poměr 31 : 269). Toto ustanovení
mělo chránit každ), z členských států před zvůlí druhého. Vzhledem k faktickému
poměru poslanců ve Snčmovnč lídu 2 : 1 ve prospěch České republíky působilo jako
ochrana početně slabšího člena federace - Slovenské republíky.
V případě, kdy nedošlo ke shodnému usnesení, mohly se obě sněmovny usnést
na dohodovacím řízení. Za tím účelem byl zřízen dohodovací výbor, tvořený zpravidla 20 poslanci (po deseti za každou sněmovnu). Tento ústavní institut, který byl
logick)'m dovršením zákazu majorizace, představoval již konfederativní prvek ve
fungování československé federace: o zásadních otázkách se oba subjekty musely
vždy znovu dohodnout. V případě, že se nedohodly, federace se ocitla v krizi.
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lJstavní zákon o čs. federaci pro tento pf'ípad pl"edvídal možnost rozpuštění Federálního shromáždění prezidentem republiky a vypsání nových voleb do 60 dnů (v praxi
takový' případ nenastal). Dohodovací f'ízení však bylo povinné pouzc o státním
rozpočtu federace. 51
Jiný' konfcderativní prvek najdeme v čl. 4 původního znční úst. zákona o čs. federaci, podle něhož "hospodářství Československé socialistické rcpubliky jc integrací dvou národních ekonomik, české a slovenské". Dosavadní jednotná ekonomika
státu měla být rozdělena na dvě národní ekonomiky. pr-ičemž hospodářství v Č.'SSR
se mělo rozvíjet ve vzájemné spolupráci a za pomoci obou národů. Významným
úkolem federace mělo bý,t též vyrovnávání hospodářských a sociálních rozdílů mezi
oběma republikami, zejména vytvářením stejných podmínek a možností pro tvorbu
a užití národního důchodu.
Rozdělení púsobnosti mezi fedcraci a republiky bylo provedeno čl. 7 - 9 ústavního zákona o čs. federaci rozlišením výlučné púsobnosti fcderace, společné púsobnosti federace a republik a vý'lučné púsobnosti republik. Do výlučné púsobnosti
federace patřily zahraniční politika, národní obrana, federální státní hmotné rezervy,
federální zákonodárství, správa v rozsahu púsobnosti federace a kontrola činnosti federálních orgánú, ochrana federální ústavnosti. V rámci společné působnosti federace a republik působily v čl. 10 - 28 úst. zákona o čs. federaci v taxativně uvedený'ch
věcech orgány federace a v ostatních orgány republik (tzv. I. zbytková klauzule).
Věci, které nebyly úst. zákonem o čs. federaci svěřeny do púsobnosti federace,
patřily do výlučné působnosti republik (tzv. 2. zbytková klauzule).
Podle původních představ mělo těžiště výkonu státní správy být v kompetenci
republik, naopak zákonodárství bylo v čl. 37 - 38 převážně svěřeno federaci.
Při centralizaci federace, provedené úst. zákonem č.1251l970 Sb., byla posílena
pravomoc federace zejména tím, že i v otázkách náležících do působnosti republik
mohla federální vláda vykonávat koordinační činnost a zřizovat v dohodě s vládami
republik potřebné koordinační orgány. Federální vláda byla rovněž oprávněna pozastavit výkon opatření vlády republiky, popřípadě je zrušít, odporovala-Ií opatře
ním vlády ČSSR vydaným v rámci působnosti federace. Byla rovněž odstraněna
původní koncepce dvou národních ekonomik a čl. 4 úst. zákona o čs. federaci byl
upraven v tom smyslu, že hospodářství ČSSR je jednotné.
Rozhodující roli při centralizaci federativního uspořádání ajeho formalizaci nesehrála však litera zákona, ale ústavní praxe, opírající se o čl. 4 Ústavy z roku 1960
o vedoucí úloze Komunístické strany Českoslovcnska. Řada ustanovení ústavního
zákona o čs. federaci zůstala jen na papíře. V činnosti Federálního shromáždění nedocházelo ke sporům, které by prověřily fungování výše popsaného mechanismu
dohodování sněmoven a de facto politický-ch reprezentací obou státotvorných národů. Nebyl reálně ustaven Ústavní soud federace, který měl řešit mimo jiné případné
rozpory v zákonodárství ve vztahu k ústavě federace a kompetenční spory.
Přestože ústavní zákon o čs. federaci předvídal přijetí nové federální ústavy
a v návaznosti na to i ústav obou republik, nebylo toto ustanovení za celou dobu
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trvání federace naplněno. lJstavní poměry republik se tedy celou do?u I-ídily
ústavním zákonem o čs. federaci a zárodky ústavního zákonodárství v Ceské republice a ve Slovenské republice se objevily až po listopadu 1989. Stejně tak až
v této době byly stanoveny jejich symboly (státní znak, vlajka, hymna). Existence
dvojího státního občanství (fedcrace a příslušné republíky) byla formální, neboť
občan jedné republiky měl na území druhé republiky stejná práva a stejné povinnosti jako občan této republiky. V době normalizace se vžila rovněž praxe, že i tam,
kde mohly republiky samostatně působit byla v obou z nich přijimána shodná opatření, včetně legislativních.
Toto pseudofederativní uspořádání státu představovalo až do roku 1990 těžko
pádný mechanísmus s hypertrofovaným aparátem, vyrábějícím ve třech zákonodárných sborech, ve třech vládách a v bezpočtu federálních a republikových orgánů
státní správy stejné zákony, vyhlášky a směrnice pro obě republiky a složítě kODl'dinující jejích činnost.
Orgány jednotlivý'ch republik (výrazněji české než slovenské) byly fakticky jen
přívěskem orgánů federálních. Svoji roli zde sehrála i skutečnost, že hlavním
městem České republiky a zároveň i federace byla Praha, kde sídlily jak orgány federální tak i orgány České republiky. Prostorová vzdálenost Slovenské republiky a
jejího hlavního města Bratislavy a zejména existence autonomní Komunistické strany Slovenska vedly naopak k určité faktické "autonomizaci" Slovenska. Přitom však
soustředění kličových otázek v rukách federálních orgánů (státních a zejména stranických), a tedy v Praze, zároveň vytvořilo předpoklady pro kritíku centralizace a
unitarízace státu (tzv. pragocentrismu), s níž přišla slovenská politická reprezentace
po listopadu 1989.
Federace se tedy nevžila. Skutečnost, že přes dvacet let zůstala jen na papíře,
měla za následek, že při změně politíckého systému, kdy se začal její obsah reálně
projevovat, tím byli zaskočeni nejen občané, ale i politické reprezentace obou národů.

Krize

československé

federace

Krize československého federalismu začala nedlouho po změně politického
systému po listopadu 1989. V průběhu let 1990 - 1992 se nepodařilo najít nový státoprávní modus vivendi obou již existujících státních útvarů - České republiky a Slovenské republiky. Krize tedy skončila zánikem federace a plnou státní samostatností
subjektů, ježjí dosud tvořily.
Po celé toto období byla aktivní slovenská politická reprezentace, která přichá
zela stále s novými návrhy a představami o transformaci státoprávního uspořádání.
Legitimním koncepčním východiskem těchto návrhů byla skutečnost, že bylo třeba
připravit novou ústavu federace a první ústavy republik (jak to ostatně předvídal
ústavní zákon o čs. federaci již v roce 1968). V průběhu četných diskusí však byl
postupně stále více opouštěn rámec federalismu a po volbách v červnu 1992 V. Me-
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čiar v)'slovně formuloval požadavek politické a ekonomické unie dvou samostatn)'Ch států. Č:eská politická reprezentace byla daleko pasivnější a do značné
míry žila \' zajetí unitaristick)'ch představ státu.
Obě politické reprezentace, byť s různými diferencemi uvnitř nich, vyjadřovaly
pi'itom převládající názor národů, které reprezentovaly: splývání českého a
československého na jedné straně a představy svazku "rovný s rovným" jako unie
6
dvou samostatných států na straně druhé ! To se celkem zřetelně projevilo i ve
volbách v červnu 1992, i když samozřejmě nebyly zdaleka jen "plebiscitem" o česko
-slovensk)'ch vztazích. Do parlamentů republik a federace se nedostalo ani
Občanské hnutí v Č:eské republice, jehož představitel, předseda vlády České republiky Petr Pithart souhlasil s přeměnou federace na konfederaci (respektive unii)
obrazným vyjádřením představy "dvojdomku", ani kandidáti Občanské demokratické unie (b)'valé YPN) a koalice ODS/Demokratická strana, stoupenci federace na
Slovensku.
Krize se projevila poprvé ve sporu o oficiální název státu. Koncem ledna 1990
prezident republiky Y. Havel bez předchozího jednání s politickými reprezentacemi
obou státotvorných národů navrhl změnu názvu státu (a též státního) znaku, která
měla spočivat ve vypuštění slova "socialistická" z dosavadního názvu Českoslo
venská socialistická republika. Slovenská politická reprezentace tento postup
odmítla, neboť v něm viděla symbolický návrat k období 1. republiky, tj. před federalizaci státu. Po bouřlivé rozpravě ve Federálním shromáždění byl po vypjatém
dohodovacím řízení koncem března 1990 přijat ústavní zákon o změně názvu státu
na Československou federatívná republiku s tím, že ve slovenštině byl tento
název uváděn jako Česko-Slovenskáfederatívna republika.
Tento zákon platil jen krátce (29. 3. 1990 - 23. 4. 1990); pomlčka ve slovenské
verzi příliš připomínala 2. republiku a následný zánik Československa v roce 1939.
Nový ústavní zákon pak přijal název Česká a Slovenská Federativní Republika.
Po několika dílčích změnách ústavního zákona o čs. federaci byl v prosinci 1990
Federálním shromážděním schválen ústavní zákon Č. 556/1990 Sb., nazývaný
kompetenční zákon. Při zachování zásady, že do působnosti federace náleží jen
včci, které jsou taxativně uvedeny v citovaném ústavním zákoně, a vše ostatní náleží
do působnosti republik, došlo k výraznému posunu kompetencí v jejich prospěch.
Y čl. 4 byla obnovena teze, že hospodářství federace je integrací ekonomiky České
republiky a Slovenské republiky, která však měla být založena na jednotném
vnitřním trhu, zejména na jedné měně a na volném pohybu pracovních sil, zboží a
peněžních prostředků. Byl rozdělen majetek ve státním vlastnictví mezi ČSFR a tvořící ji členské státy s výjimkou vlastnictví k ropovodům, tranzitnímu plynovodu a
nadřízeným rozvodným sítím pro přenos elektrické energie.
Z hlediska dalšího vývoje bylo důležité, že byla vypuštěna první věta v čl. 142/2
úst. zákona o čs. federaci, která podmiňovala přijetí ústav republik přijetím ústavy
federace. Tím se formálně otevřel prostor pro ústavodárnou činnost republik, kterou
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I'",k/l: ': lI/ila Slovenská národní rada v roce 1992, kdy pi"ijala lJstavu Slovenské
repllhlil-.y hez vazby na federální ústavní zákonodárství.
V klech 199 I - 1992 proběhla série jednání o pi"ípravě ústav federace a republil-.. Na prvním jednání v Praze v únoru 1991 pi"edložil pf"cdseda KDH .Ján
Carnogursk)' návrh, aby byly nejprve připraveny ústavy republik s tím, že státoprávní \ztahy České republiky a Slovenské republiky by měly b)·t upraveny státní
smlouvou. Česká politická reprezentace pi"edstavu státní smlouvy nejprve
jednoznačně odmítala (zejména předsedkyně ČNR Dagmar Burešová), posléze se
však s touto myšlenkou smíi"ila. .Jednání o tvorbě ústava později í o pf"ípravě státní
smlouvy pokračovaly dále v Praze, Lánech, Budměřicích, Kroměříži, Bratislavě,
Karlov)'ch Varech, Častej-Papierničke, Štiříně, Hrádečku, a po bouřlivých diskusích
vyústily v Milovech na Českomoravské vrchovině 8. 2. 1992 do návrhu smlouvy
o zásadách státoprávního uspořádání společného státu, který však byl na zasedání
Předsednictva SNR zamítnut a předsedníctvem ČNR bylo následně konstatováno, že
jíž není o čem jednat. Osud tohoto návrhu byl patrně silně ovlivněn již rozbíhající se
volební kampaní, která vyvrcholila 5. a 6.6. 1992 volbamí do zákonodárných sborů
federace i republik?
Ve volbách zvítězila relativní většinou v České republice Občanská demokratická strana, vedená V. Klausem (cca 30 % odevzdaných hlasů), odmítající proces
oslabování federace, ve Slovenské republice Hnutí za demokratické Slovensko v čele
s V. Mečim'em (cca 37 % odevzdaných hlasů), vystupující s programem spojení
České republiky a Slovenské republiky v politické a hospodářské unii.
Na setkání představitelů ODS a HZDS v Brně 8. 6. 1992 předložil V. Mečiar již
dfíve připravený projekt Česko-Slovenské unie: Česká republika a Slovenská republika měly mít mezinárodní subjektivitu a vlastní hospodMskou, daňovou a finanční politiku. Společná měla být obrana a měna, některé základní zákoníky a
Soudní dvůr. Vytvořena měla být celní unie. Ve funkci hlavy unie se měli stÍ'Ídat
prezídenti obou republik. Mělo být vytvořeno několik komisí pro koordínací politiky obou států. Tento projekt zástupcí ODS odmítlí.
Poté, kdy další jednání II. a 17. června v Praze a 19. června v Bratíslavě nevedla ke sblížení stanovisek obou stran (ODS setrvala na pfedstavě federace a
HZDS konfederace), byla uzavřena dohoda o rozdělení federace na dva samostatné
státy do konce kalendálllího roku s tím, že proces bude řídit desetičlenná federální
vláda v parítním složení zástupců ODS a HZDS. Předsedou vlády byl po dohodě
obou stran jmenován dosud méně známý politik ODS Jan Stráský. Vedoucí činitelé
ODS V. Klaus a HZDS V. Mečim" se stali předsedy vlád republik.
Krizi federace prohloubila nečekaná demise prezidenta republiky V. Havla
v červenci 1992. Vzhledem k jeho přání bylo funkční období hlavy státu ústavním
zákonem v prosinci 1989 stanoveno na 6 měsíců a po volbách v červnu 1990 na 24
měsíců, takže skončilo nedlouho po volbách v roce 1992. Federální shromáždění mu
ještě před volbami prodloužilo mandát o 3 měsíce, nicméně poté, kdy nezískal
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potřebnou většinu hlasů

v nové volbě ve federálním parlamentu, odstoupil z funkce.
Československá federace zůstala již bez své hlavy až do svého zániku.
Ve stejné době Slovenská národní rada přijala Deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky a následně I. 9. 1992 Ústavu Slovenské republiky, vyhlášenou
pod č. 460/1992 Sb., s účinností od I. 10. 1992. Tato ústaya sice ještě částečně
respektuje existenci federace, avšak jen dočasně. Je to ústava suverenního a samostatného státu. V čl. 7 stanovi možnost dobrovolného vstupu do státniho svazku
s jinými státy na základě ústavního zákona s následným referendem, přičemž právo
vystoupení z něj nepokládá za možné něčím omezit.
Poté, kdy ústavní zákon Č. 541/1992 Sb. určil způsoby dělení majetku ČSFR
mezi Českou republikou a Slovenskou republikou jako nástupnickými státy, odhlasovalo Federální shromáždění, pod tlakem národních rad, ústavní zákon č.
542/1992 Sb., o zániku České a Slovenské Federativní republiky uplynutím 31.

12.1992.
Zánik

československé federace

Tímto ústavním zákonem se ČSFR sama vzdala své existence jako mezmarodněprávního subjektu. V čl. 1/2 se stanoví, že nástupnickými státy ČSFR jsou

Česká republika a Slovenská republika. Toto ustanovení nemělo sice zásadní význam z hlediska mezinárodněprávní subjektivity nově vzniklých států, avšak proklamovalo jejich rovné postavení ve vztahu k zaniklé ČSFR. Tato skutečnost byla
důležitá zvláště pro Slovenskou republiku, neboť z právního hlediska vznikla jako
samostatný stát již dnem učinnosti Ústavy, tj. I. 10. 1992. Naopak Česká republika
přistoupila k přijetí ústavy nově vznikajícího samostatného českého státu až po při
jetí úst. zákona o zániku ČSFR a stanovila její účinnost na I. I. 1993, tj. shodně se
vznikem státu.
Ještě před přijetím Ústavy České republiky byla vyřešena otázka právní kontínuity nově vzniklého státu k jeho předchůdci, ČSFR (ústavním zákonem ČNR Č.
4/1993 Sb.). Podle jeho čl. I "ústavní zákony, zákony a ostatní právní předpisy
České a Slovenské Federativní Republiky platné v den zániku ČSFR na území
České republiky zůstávají nadále v platností. Nelze však použít ustanovení podmíněná toliko existencí ČSFR a příslušností České republiky k ní".
Česká republika uznala všechny státy a vlády, které ke dni svého zániku uznávala ČSFR, převzala majetková a jiná práva a závazky ČSFR v rozsahu stanoveném
ústavním zákonem Federálního shromáždění nebo smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, jakož i další práva a závazky, které pro ČSFR vyplývaly z mezinárodního práva s výjimkou závazků ČSFR spojených s územím, na
které se vztahovala svrchovanost ČSFR, ale nevztahuje se na ně svrchovanost České
republiky.
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Pro pf"ípad rozporu mczi právními pf'cdpisy Č:eské rcpubliky vydan)'mi pf'cd zánikem ČSFR a pkdpisy ČSfR téže právní síly stanovil cit. ústavní zákon prioritu
právního pf"cdpisu České republiky.
Tyto rozpory v několika pf'ípadech nastaly. .Jednalo sc zejména o otázku používání státních symbolú federace nástupnick)'mi státy a o problematiku pf'echodu
poslancú dosavadního Federálního shromáždění do zákonodárn)ch sború
nástupnick)'ch státú.
V;:út státních symbolů je obsažen v čl. 14 Ústavy České rcpubliky, aniž b)
byly blíže popsány. Podrobnou úprava obsahuje zákon ČNR Č. 3/1993 Sb., o stát-ních
symbolcch Čcské republiky. Státní vlajka České republiky tak, jakje definována v ~
4 zákona. je shodná se státni vlajkou ČSFR (respektivc českoslovcnskou za celou
dobu existence československého státu). Podle čl. 312 úst. zákona Č. 542/1992 Sb., o
zániku ČSFR, ani jedcn z nástupniekýeh stá1ú ČSFR nesměl užívat jeho státních
symbolů. Rozpor je podle čcského právního f'ádu f'cšen ve prospěch zákona Č'NR Č.
3/1993 Sb.. neboť úst. zákon Č. 542/1992 Sb. byl podle čl. 112/3 lJstavy Č'eské republiky České rcpubliky "degradován" z ústavního zákona na "běžný" zákon.
Politicky citlivá problematika dalšího osudu poslanců Federálního shromáždě
ní, ktdí byli púvodně zvoleni na čtyncté období společně s poslanci republikových
zákonodárných sborů 5. a 6. 6. 1992, by la v obou nástupnick)'ch státech vyřešena v
jejich neprospěch. lJst. zákon Č. 542/1992 Sb., o zániku ČSFR sice stanovil, že počí
najíc dnem I. I. 1993 náleží zákonodárná moc v České republice zákonodárnému
sboru složenému z poslaneú zvolených ve volbách v roce 1992 v Č:eské republice do
Federálního shromáždění a do ČNR, lJstava ČR však v čl. 106 tuto koncepci
odmítla s tím, že Poslaneckou sněmovnu nově vytvořeného Parlamcntu ČR sc dnem
I. I. 1993 stává výlučně Č'eská národni rada. lJstava ČR předpokládá síce vytvořeni
druhé komory Parlamentu - Senátu, ten však dosud nebyl reálně ustanoven. Podle
původnich příslibú část poslancú Federálního shromáždění měla b)·t převedena do
Prozatímního Senátu; ústavní zákon, který měl stanovit zpúsob jeho ustanovcní,
však nebyl přijat.
Obdobný vývoj byl v této záležitosti i ve Slovenské republice, pro niž platilo
ustanovení úst. zákona Č. 542/1992 Sb. shodně, s jediným rozdilem, že transformace
federálních poslancú do zákonodárného sboru nebyla ani abstraktně zvažována jako
odporující lJstavě Slovenské republiky. Podle této ústavy jediným ústavodárným a
zákonodárným orgánem Slovenské republiky je jcdnokomorová Národní rada. Při
tom pf'íslib přechodu federálních poslanců do zákonodárn)·ch sború nástupnických
států byl jedním z momentů, ktcrý významně ovlivnil jejich rozhodování při přijí
mání úst. zákona o zániku ČSFR.
Na rozdíl od slovenské byla česká ústava připravovánapúvodnč v letech 1990 1992 na principu zachováni federace. S ohledem na krizi čs. federalismu její přípra
va v podstatě stagnovala. Teprve v létě 1992 byla ustavena komise, která mčla
vypracovat (s použitím dosavadní profcderální verze) návrh lJstavy České republiky
jako samostatného svrchovaného státu. Vedle značné časové tisně by 10 určitou
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zvláštností, že účast odborníků z oblasti ústavního práva na její přípravč byla jen
symbolícká.
Pro pr'ijetí ()stavy bylo potkba souhlasu nejménč 120 poslaneú ČNR. phčemž
vládní koalíce disponovala pouze 105 hlasy. Názory vlády a opoziee se v řadě klíčo
v:)'eh ustanovení rozcházely. Hlavní rozpory se podařilo vyřešit až při závěrečné redakci návrhu v prosinci 1992 na státním zámku v Láneeh.
Dosažený kompromis spočíval v ponechání Listiny základních práva svobod v platnosti v její dosavadní federální podobě vedle samotné Ústavy a přijetí koncepce
dvoukomorového Parlamentu, sestávajícího z Poslanecké sněmovny a Senátu. Další
rozpory, spočívající v zakotvení institutu referenda a v dořešení územní samoprávy
byly v zásadě odloženy odkazem na budoucí ústavní zákony. Tyto momenty a
převládající vúle vstoupít do státní existence s novou ústavou vedly nakonec k bezproblémovému přijetí Ústavy České republiky, když se pro předložený návrh vyslovilo 172 členů České národní rady ze 198 přítomných.
Vlastní průběh rozdělení československé federace probčhl klidně a bez včtších
komplikací, Působila zde rovněž skutečnost, že během podzimu 1992 byla podepsána série dohod mezi vládamí České republiky a Slovenské republiky, které stanovíly
nadstandardní režím vz'\iemných vztahů mezí státy a jejich občany, včetnč měnové
a celní uníe. Zásadní problémy nenastaly ani v otázce státních hranic (byť jednání
nebyla dosud uzavřena), ani v postavení Slováků v České republice a Čechú ve Slovenské republice jako nově vzníklých národnostnich menšín, zejména vzhledem
k jejich rozptýlení více méně po celém území těchto států.
Nejednoduchým se ukázalo řešení otázky státního občanství těchto "cizínců".
Důsledkem federalizace státu bylo i dvojí státní občanství, Každý československý
občan se k 1. I. 1969 stal občanem té republiky, najejímž území se narodil (ius soli)
a pouze pokud se narodíl v cizině, stal se občanem té republiky, najejímž území měl
on, popřípadě jeho rodiče k I. I. 1969 trvalý pobyt. Státním občanům obou republik
bylo rovněž poskytnuto právo optovat ve prospěch druhé republiky, ~i. ve lhůtě do
31. 12. 1969 si zvolit občanství, Současné občanství obou republik bylo vyloučeno.
S ohledem na skutečnost, že za rozhodující kritérium občanství nově vzniklých
republik bylo v roce 1969 vzato místo narození a že jen ojediněle bylo využito zmíněné právo opce, neboť občané ČR i SR měli na území celé federace stejný právní
status, nastala po rozdělení ČSFR situace, že přibližně 370 000 lidí mělo trvalý
pobyt na území jiného státu, než kterého byli po I. I. 1969 občany. Tento problém
se tý'kal více České republiky.
Česká republika umožnila občanům Slovenské republiky zákonem č.401l993
Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství zvolit si státní občanství České republiky ve lhůtě 18 měsíců (tj. do 30. 6. 1994), avšak jen při splnění tří podmínek:
a) měl-li nepřetržit:), trval:)' pobyt na území Č:eské republiky alespoň po dobu dvou let:
b) předložil-Ií doklad o propuštění ze státního svazku Slovenské republiky (respektive potvrzení, ž.e jeho žádosti nebylo v třiměsíční lhůtě vyhovčno a vzdal se
občanství Slovenské republiky);
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c) nebyl-li v posledních pěti letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin 8 !
Určitá skupina občanů Slovenské republiky nevyhověla třetí podmínce a nenabyla občanství České republiky. Část zejména starších občanů považovala za neopodstatněné vzdát se občanství druhé republiky při nabytí nového státního
občanství. Novelou cit. zákona bylo umožněno skupině občanů Slovenské republiky
starších 60 let ponechat si toto občanství při opci k českému občanství.
Postup České republiky v otázce občanství byl kritizován v rámci KBSE i Rady
Evropy. Přestože právo opce zřejmě nemělo být vázáno na podmínku bezúhonnosti,
zůstává faktem, že nevznikla skupina bezdomovců, jak to bylo někdy mylně
interpretováno. Dosavadní občané České republiky s trvalým pobytem ve Slovenské
republice podrobili oprávněné kritice ustanovení cit. zákona, podle něhož pozbyli
občanství České republiky nabytím občanství Slovenské republiky.
Zánik československé federace a vznik samostatné Slovenské republiky přijíma
la určitá část slovenské veř"inosti s radostí, na české straně převládala v tomto
okamžiku spíše lhostejnost a apatie. Po dvou letech od rozdělení Československa je
podle 62 % občanů ČR lepší, že Česká republika je samostatným státem; nicméně
sympatie ke Slovensku a Slovákům jsou značné (pro 86 % dotázaných je Slovensko
nejbližší zemí).9! Ve Slovenské republice by si dvě třetiny občanů přály sblížení
obou zemí, ať již v podobě federace, konfederace či unie, neočekávají však, že k tomu v nejbližších letech dojde. ID!
Závěr

Druhá krize československé státností v poměrně krátkém časovém období při
sedmdesáti let ukazuje na hlubinnější motivaci jednání politických reprezentací po volbách 1992 a konec konců i českého a slovenského národa, byť se
jejich vůle nemohla výslovně projevit v referendu. Oba národy a obě politické
reprezentace (respektive jejich decizní složky, tak, jak byly legitimovány volbami
v červnu 1992) se shodovaly v otázce státního soužití České republiky a Slovenské republiky, zcela se však rozcházely v otázce formy tohoto soužití. S výjimkou krajního křídla Slovenské národní strany žádná parlamentní politická strana
na Slovensku nevystupovala s programem úplné samostatnosti Slovenské republiky,
rozhodující volební podporu získala představa dualistického uspořádání Česko Slovenska. V České republice byl dominující přístup usilující o zachování statu quo,
případně o oslabení některých konfederativních, respektive dualistických prvků stávaj ící formy federace.
Kořeny těchto přístupů lze nalést v samotných základech československé
státnosti, respektive ve vztahu Čechů a Slováků v rámci této státnosti, které lze názorně vyjádřit ideou čechoslovakismu (~j. tendencí k unitarizaci, historicky dominující u české politické reprezentace) a požadavkem "rovný s rovným" (tj.
tendencí k dualismu, historicky dominující u slovenské politické reprezentace).
bližně
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Kontroverze ohledně charakteru a rychlosti transformace společnosti po listopadu 1989 byly v tomto směru sekundární, přestože byly věcn)'m jádrem státoprávního sporu, neboť vyřešení státoprávního sporu (tj. formy, v níž tento proces probíhal)
by automaticky řešilo i způsob transformace (věcn)' spor). Jestliže by se totiž prosadila koncepce unitaristická, ~j. oslabení federace v duchu její větší "funkčnosti", probíhaly by sociálně ekonomické přeměny shodně v obou částech federace, bez
ohledu na rozdílné důsledky; v opačném případě by se každá z republik tvořících
Česko-Slovenskou unii vyvíjela podle vlastních představ při zachování základních
ekonomických a politických vazeb (měnová unie, celní unie, politická unie). Přitom
ani jedna strana nepovažovala stávající federaci za optimální formu státoprávního
uspořádání, ačkoliv to byla pouze tato forma, která mohla být kompromisním řeše
ním, zachovávajícím existenci společného státu. Příčiny zániku československé federace lze rozdělit na objektivní a subjektivní.
Objektivní faktory:
I. Sociální, ekonomická i kulturní divergence České republiky a Slovenské
republiky. Přestože byl koncem 80. let rozdíl mezi nimi historicky nejmenší,
v podmínkách transfOJmace společnosti se obnovil a začal se v tržním prostředí
rychle prohlubovat. I II
2. Dvoučlennost federace, vytvořené z dosud unitárního státu v roce 1968. Každá
dvoučlenná federace je trvale ohrožena možností svého zániku vystoupením
jednoho z tvořících ji členských států z federativního celku (respektive dohodou
obou subjektů o jejím zániku). Ve dvoučlenné federaci je silná tendence obou
tvořících ji subjektů jednat o sporných otázkách bezprostředně, zprostředkující
úloha federálních orgánů není nezbytná a zdá se i zbytečná., což vede k oslabování jejich role a v krajním případě i smyslu jejich existence. Takový postup je v mnohostranné federaci velmi obtížný, ne-li zcela nemožný.
3. Mezinárodní prostředí, jež ovlivnil konec bipolárního vidění Evropy a světa,
zvýraznilo právo každého národa na sebeurčení až po vytvoření samostatného
státu. Zároveň v této době byl ukončen proces emancipace slovenského národa.
Na politické rozhodování v roce 1992 působil i vývoj ve srovnatelných federacích, založených na národnostním principu, zvláště pak násilné řešení krize jugoslávské federace.
Subjektivní faktory:
politických elit obou republik k řešení problémů transformace společnosti byl poznamenán silnými prestižními prvky a omezenou snahou o dosažení kompromisu. Snaha o zvýraznění jejího postavení byla silnější u decizní části
slovenské politické reprezentace, což bylo, s ohledem na objektivně slabší pozici
ve srovnání s českým protějškem, pochopitelné.
2. Únava z dosavadních jednání, vedených v letech 1990 - 1992, která se ocitla ve
slepé uličce. Přitom pro českou reprezentaci byl model volné federace, prosazený
I.

Přístup
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koncem roku 1990 slovenskými představiteli, nevítaný'm krajnim ústupkem, zatímco pro politické síly, které jasně zvítězily ve volbách v červnu 1992 ve Slovenské republice (zvláště pro IIZDS, SNS), byl v té době již nepf'ijatelný'm
omezujícím řešením, Od jara 1992, po pf'edchozím úsilí o tzv, "autentickou federaci", vystupují již otevf'eně s koncepcí česko-slovenské unie, tedy s koncepcí
konfederativnL dualistickou,
3, Nepochopení podstaty federalismu, možností i mezí, které pro obě republiky
představoval model ústavního zákona Č, 143/1968 Sb" o československé federaci,
Hlavním důsledkem zániku československé federace je změna geopolitického
postavení obou nástupnických států. Nejde zdaleka jen o zmenšení jejich mezinárodněpolitického vlivu ve srovnání s ČSFR, Tato skutečnost bývá zveličována,
neboť jak bývalou ČSFR, tak jt:jí nástupnické státy, lze zařadit v evropském měřítku
mezi státy střední velikosti,
Rozhodující je politický posun České republiky na Západ a Slovenské republiky
na Východ (při nezměněném geografickém položení), To by mohlo mít zásadní význam v pf'ípadě, že by při uvažovaném rozšiřování Evropské unie a NATO byla
z nástupnických států ČSFR přijata jen Česká republika, Pak by hranice mezi
nástupnickými státy Československa byly nadlouho hranicemi "dvou světů" a to by
vedlo k výraznému oslabení všestranných vztahů mezi nimi,
vývoj mezinárodní a vnitřní situace by ovšem mohl vést i k oboustranné snaze
o opětné sblížení, přestože se dnes tato možnost jeví jako nepravděpodobná, Rozdě
lením Československa dějiny přirozeně nekončí a nesou s sebou, byť z hlediska potence různě silné, rozličné možnosti dalšího vývoje, Určitým historickým
paradoxem by mohlo být, že teprve prožitek dobrovolně zvolené státni samostatl;osti by, za určitých okolností, mohl vést k poznání vhodnosti dobrovolného
spojení obou států,
V současnosti se zdá nejpravděpodobnější, že oba nástupnické státy se mohou
v dohledné budoucnosti znovu sejít v Evropské unii, v tomto nadstátním integrač
ním uskupení, které výrazně oslabuje státní suverenitu členských států s perspektivou konfederativní či snad i federativní, Sama Evropská unie stojí však dnes na
určité křižovatce svého vývoje,
Před vídané těžkosti a problémy spojené s rozdělením ČSFR se zatím potvrdily
jen v omezené míře, byť samozřejmě rozdělení státu nemůže zůstat zcela bez
komplikujících následků pro život jeho občanů, Přispělo k tomu zejména:
a) právě federativni uspořádání Československa s posilujícím se postavením republik v posledním období existence federace, které byly již připraveny na plné
pl'evzetí státní moci;
b) soustava smluv, které byly uzavřeny mezi nástupnickými státy, jež mají v mezinárodních relacích nadstandardní rozsah a byť někdy s určitý'mi problémy se
naplňují v praxi (s výjimkou dohody o měnové unii, která mělajen epizodní roli);
c) pokojný způsob rozchodu;
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d)

skutečnost,

že na území nástupnických státú nežijí silné menšiny,

tvořené

příslušníky dominantniho národa druhého státu (Češi na Slovensku a naopak),
soustředěné

na malém území.

zvláště

v blízkosti státních hranic.

Epilog: Byla jiná alternativa?

Vzhledem k výsledkům voleb v roce 1992 a vyhraněným stanoviskům decizní
politických reprezentací obou republik byla zřejmě možná jen dvě řešení: buď
se dohodnout na zániku federace (jak se skutečně stalo) nebo z české strany zablokovat ústavní změny a trvat na dodržení s/a/u quo nebo na jednostranném vystoupení Slovenské republiky z federace.
Tento postup by z ústavního hlediska vedl k nutnosti vypsat referendum na
návrh Slovenské národní rady o vystoupení Slovenské republiky z federace. Jeho
výsledek je těžké odhadnout. Přestože je možné, že by tento návrh nezískal podporu
nadpoloviční většiny voličú, byl by nepochybně mnohem konfliktnější než cesta dohody. Profederální síly na Slovensku by těžko byly schopny dosáhnout zásadní
změny v politické orientaci Slovenska, tím spíše, že takový vý'voj by mohl vést k
následné snaze centralizovat státní moc (zejména odstraněním rovnoprávnosti sně
moven ve Federálním shromáždění a zákazu majorizace).
Přestože v obou republikách se ještě po volbách v červnu 1992 vyslovovalo přes
80 % občanů pro zachování společného státu, příznačné jsou preference konkrétní
formy státuprávního uspořádání: v České republice dominovala představa unitámího
státu (38 %), ve Slovenské republice idea konfederace (30 %).12
Slovenské parlamentní volby na přelomu září-října 1994 ukázaly, že profederální politické síly (na Slovensku nezřídka označované jako čechoslovakistické) nejsou ve skutečnosti schopny získat dominantní postavení. Z těchto skutečností se dá
vyvodit závěr, že eventuální další soužití České republiky a Slovenské republiky by
bylo plné konfliktních situací a sporů, stavem protrahované krize. I3 !
Vzhledem k dosažení shody rozhodujících politických subjektú, které dokázaly
svoji představu prosadit i v zákonodárných sborech federace a republik, podařilo se
ústavně obejít i otázku referenda. Výše analyzovaný ústavní zákon o referendu
podmiňoval lidový'm hlasováním jen vystoupení jednoho ze subjektů z federace, nikoliv zánik federace dohodou obou subjektů, vyjádřenou i formálně ústavním zákonem ČSFR.
Československá federace zanikla stejně jako vznikla: dohodou politicky relevantních částí reprezentací obou národú právně pokrytou ústavním zákonem. Pokud
by se transformovala v dualistickou konfederaci, byla by ta něčím jiný'm, než
formou rozchodu?
části
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Poznámky
1/ Pojem federalismus pochází z latinského foedlls

=

spolek.

21 Srov. A. Hamilton,.I. Madíson, J. Jay. Listyfederalistrl. Olomouc 1994.
31 Podrobněji k této problematice srovnej A. Gerloch, Nad variantami státoprávního uspořádá
ní československého státu, Právník 1991/6, včetně literatury zde uvedené.
41 Sami tvůrci federace si to zřejmě uvědomovali. Pokusem o řešení bylo phjeti ústavního zákona Č. 144/1968 Sb., o postavení národností v ČSSR paralelně s ústavním zákonem Č. 143/1968
Sb., o čs. federaci.
51 Při reálném púsobení tohoto modelu v letech 1990-1992 docházelo sice nezřídka k rozdílnému výsledku hlasování ve Sněmovně lidu a ve Sněmovně národů a k dohodovacímu řízení; k
zablokování činnosti Federálního shromáždění však nikdy nedošlo.
61 Teprve v prúběhu I. pololetí 1992 se začaly prosazovat názory, jejichž nositelem byl zejména předseda ODA J. Kalvoda, výrazně oddělující české národní zájmy od československých.
71 Výzva "Za společný stát", kterou na přelomu let 1991/92 podepsaly přes 2 miliony lidí, se
ukázala být jen gestem, když někteří čelní protagonisté této akce po volbách v roce 1992 přešli k
podpoře myšlenky rozděleni státu. Na Slovensku přitom tato výzva získalajenmaloll podporu.
81 Do konce roku 1992 bylo možno optovat za výhodnějších podmínek podle dosavadního zákona ČNR Č. 39/1969 Sb.
91 Výsledky průzkumu IVVM z přelomu řijna a listopadu 1994, Rudé právo 25.11.1994.
101 Cit. podle Budování státu, mimořádné čístlo Aktuální problémy Slovenska pro rozpadu
ČSFR, Brno 1994.
111 Sama o sobě však samozřejmě tato divergence neměla fatální povahu, působila zde nadále
jazyková blízkost, společná historie a vzájemné sympatie u obou národů.
121 Cit. podle K. Vodička, Koaličníjednání: Rozdělíme státi Volby '92 ajejich důsledky pro
českou státnost, ln: Rozloučení s Československem, Praha 1993, str. 100.
131 K hodnocení příčin a důsledků srov. sborníky Rozloučení s Československem, op. cit.;
Česko-slovenské vztahy a střední Evropa, Brno 1994; dále článek L. Brokl, Politická kultura a politický prostor České republiky, Lidové noviny 11.11.1994.

Summary
Theory ol Federalism and Disintegration olCzechoslovakia
The author concentrates on the question ol the roots and víabílity ol the
Czechoslovak lederation. He starts with the theoretical concept ollederalism and
continues with an analysis ol specific leatures ol the C:zechoslovak lederation as it
was lormed in 1968. Afler this introduction he concentrates on the crises ol
C:zechoslovaklederation afler 1989. He also deals with the impact olthis process on
the newly lormed states - The C:zech Republic and the Slovac Repuhlik. Although he
critici:zes the behavior olpolitical elites on hoth the C::ech and Slovak side, particularly in terms ol a lack olpolitical will to jind the compromise solution, he conc!udes that afler elections in 1992 there was probably no other alternative to the
disintegration olthe state.
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